
 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 1/1,2,7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 1/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 1/6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 1/9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 21     15  

Luty  6, 20   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 18     12  
Marzec  6, 20   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  6, 13, 20, 27       

Czerwiec  12, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  3, 10, 17, 24    3  v 
Lipiec  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  7, 14, 21, 28       

Listopad  14, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 12/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 12/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   14  14  14        
Luty  6, 13, 20, 27   11  11  11        
Marzec  6, 13, 20, 27   11  11  11        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 8  8  8       v 

Maj  8, 15, 22, 29   6  6  6        
Czerwiec  5, 12, 19, 26   3  3  3        
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 1, 29   1, 29   1, 29         

Sierpień  7, 14, 21, 28   26  26  26        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   23  23  23        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   21  21  21        
Listopad  6, 14, 20, 27   18  18  18        
Grudzień  4, 11, 18, 24   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 15/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 15/2-3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 16/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 18/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Luty  6, 20   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 18/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 19/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 19/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 19/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 1A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 2/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   14  14  14      15  
Luty  6, 13, 20, 27   11  11  11      12  
Marzec  6, 13, 20, 27   11  11  11        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 8  8  8       v 

Maj  8, 15, 22, 29   6  6  6        
Czerwiec  5, 12, 19, 26   3  3  3     3   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 1, 29   1, 29   1, 29         

Sierpień  7, 14, 21, 28   26  26  26        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   23  23  23        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   21  21  21        
Listopad  6, 14, 20, 27   18  18  18        
Grudzień  4, 11, 18, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 3/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 4/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 4/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 6/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 7/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 7/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA BIEDRZYCKIEGO 8/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Luty  6, 20   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA LOGI 15A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA LOGI 17/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA LOGI 17/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA LOGI 17/3A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA LOGI 17/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA LOGI 18/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA LOGI 18A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA LOGI 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  4, 10, 17, 24, 
31  

  17 18  

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28    14 15  
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28    14   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  4, 11, 18, 25  4  11  v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

2, 30   9   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

27  6   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

25  4  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

22  1, 29    

Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

19  26   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  3, 10, 17, 24, 
31  

17  24   

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  7, 15, 21, 28  15  21   
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  5, 12, 19, 27    19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 



 

2 
 

10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA LOGI 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA LOGI 20A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA LOGI 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             18  
Luty  13, 27             15  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24              v 
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19            6   
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18            5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA LOGI 22/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA LOGI 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA LOGI 23A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ADAMA LOGI 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24              v 
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16      18  

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13      15  
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     6   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16      18  

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13      15  
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     6   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ALBAŃSKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ALBAŃSKA 16A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ALBAŃSKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5, 11, 18, 25   15  16        
Luty  13, 27   1, 8, 15, 22   12  13        
Marzec  13, 27   1, 8, 15, 22, 29   12  13        
Kwiecień  10, 24   5, 12, 19, 26   9  10       v 
Maj  8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
 7  8        

Czerwiec  5, 19   7, 14, 22, 28   4  5        
Lipiec  3, 17, 31   5, 12, 19, 26   2, 30   3, 31        v 
Sierpień  14, 28   2, 9, 17, 23, 30   27  28        
Wrzesień  11, 25   6, 13, 20, 27   24  25        
Październik  9, 23   4, 11, 18, 25   22  23        
Listopad  6, 20   2, 8, 16, 22, 29   19  20        
Grudzień  4, 18   6, 13, 20, 28   17  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ALBAŃSKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   11, 25   10, 24   16        
Luty  13, 27   8, 22   7, 21   13        
Marzec  13, 27   8, 22   7, 21   13        
Kwiecień  10, 24   5, 19   4, 18   10       v 
Maj  8, 22   4, 17, 31   2, 16, 30   8        
Czerwiec  5, 19   14, 28   13, 27   5        
Lipiec  3, 17, 31   12, 26   11, 25   3, 31        v 
Sierpień  14, 28   9, 23   8, 22   28        
Wrzesień  11, 25   6, 20   5, 19   25        
Październik  9, 23   4, 18   3, 17, 31   23        
Listopad  6, 20   2, 16, 29   15, 28   20        
Grudzień  4, 18   13, 28   12, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ALBAŃSKA 17 /WEGE MB  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń    15  10, 24   15        
Luty    12  7, 21   12        
Marzec    12  7, 21   12        
Kwiecień    9  4, 18   9       v 
Maj    7  2, 16, 30   7        
Czerwiec    4  13, 27   4        
Lipiec    2, 30   11, 25   2, 30        v 
Sierpień    27  8, 22   27        
Wrzesień    24  5, 19   24        
Październik    22  3, 17, 31   22        
Listopad    19  15, 28   19        
Grudzień    17  12, 27   17         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ALBAŃSKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ALBAŃSKA 18A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16      18  

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13      15  
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     6   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ALBAŃSKA 18B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   15  15  15      18  
Luty  6, 13, 20, 27   12  12  12      15  
Marzec  6, 13, 20, 27   12  12  12        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 9  9  9       v 

Maj  8, 15, 22, 29   7  7  7        
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4  4  4     6   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 30   2, 30   2, 30         

Sierpień  7, 14, 21, 28   27  27  27        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   24  24  24        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   22  22  22        
Listopad  6, 14, 20, 27   19  19  19        
Grudzień  4, 11, 18, 24   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ALBAŃSKA 20/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ALBAŃSKA 20/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ALBAŃSKA 20A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ALBAŃSKA 20A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ALBAŃSKA 20A/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         4, 17, 31     18  
Luty  13, 27         14, 28     15  
Marzec  13, 27         14, 28       
Kwiecień  10, 24         4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19         6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31         4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25         5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20         7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18         12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ALBAŃSKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  22, 5, 11, 18, 
25, 2, 8, 15, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  4, 17, 31     18  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  14, 28     15  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  14, 28       

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  4, 11, 18, 25      v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  2, 9, 16, 23, 30       

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27    6   

Lipiec  23, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25      v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29       

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 19, 26       

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  3, 10, 17, 24, 
31  

     

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  7, 15, 21, 28       

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ALBAŃSKA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ALBAŃSKA 26/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         4, 17, 31     18  
Luty  13, 27         14, 28     15  
Marzec  13, 27         14, 28       
Kwiecień  10, 24         4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19         6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31         4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25         5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20         7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18         12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ALBAŃSKA 26/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ALBAŃSKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ALBAŃSKA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ALBAŃSKA 31  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ALBAŃSKA 31A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ALBAŃSKA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  13, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  13, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  5, 19   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  3, 17, 31   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  14, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  11, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  9, 23   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  6, 20   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  4, 18   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    28 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    28   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    25  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  23   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    10   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    7   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    28 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    28   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    25  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  23   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    10   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    7   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30, 9, 23, 
4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  

Luty  13, 27, 6, 20, 4, 
7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

 6  1, 8, 15, 22    28 12  

Marzec  13, 27, 6, 20, 7, 
14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

 6  1, 8, 15, 22, 29    28   

Kwiecień  10, 24, 3, 17, 
30, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 20, 
27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27, 
4, 11, 18, 25  

 3, 30   5, 12, 19, 26    25  v 

Maj  8, 22, 15, 29, 2, 
9, 16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27, 2, 
9, 16, 23, 30  

 29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  23   

Czerwiec  5, 19, 12, 26, 6, 
13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 6, 
13, 21, 27  

 26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  3, 17, 31, 10, 
24, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 22, 
29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  14, 28, 7, 21, 5, 
1, 8, 16, 22, 29, 
12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26, 1, 
8, 16, 22, 29  

 21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  11, 25, 4, 18, 5, 
12, 19, 26, 2, 9, 
16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  9, 23, 2, 16, 30, 
3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28, 3, 
10, 17, 24, 31  

 16  4, 11, 18, 25    10   
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Listopad  6, 20, 14, 27, 7, 
15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25, 7, 
15, 21, 28  

 14  2, 8, 16, 22, 29    7   

Grudzień  4, 18, 11, 24, 5, 
12, 19, 27, 2, 9, 
16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30, 
5, 12, 19, 27  

 11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    28 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    28   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    25  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  23   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    10   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    7   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   8, 22   7, 21   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 19   4, 18   6  1, 8, 15, 22    28 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 19   4, 18   6  1, 8, 15, 22, 29    28   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 16, 29   1, 15, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    25  v 

Maj  8, 15, 22, 29   14, 28   13, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  23   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   11, 25   10, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   8, 22   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 20   5, 19   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 17   2, 16, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 15, 29   14, 28   16  4, 11, 18, 25    10   
Listopad  6, 14, 20, 27   13, 26   12, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    7   
Grudzień  4, 11, 18, 24   10, 23   9, 21   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    28 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    28   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    25  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  23   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    10   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    7   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       5, 11, 18, 25    4, 31  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

       1, 8, 15, 22    28 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       1, 8, 15, 22, 29    28   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

       5, 12, 19, 26    25  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

       4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  23   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

       7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

       5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

       2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       4, 11, 18, 25    10   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

       2, 8, 16, 22, 29    7   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

       6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    28 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    28   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    25  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  23   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    10   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    7   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28       
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   4, 11, 18, 25      v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  6, 13, 21, 27      v 
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  4, 11, 18, 25       

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  5, 12, 19, 26       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANDRZEJA I WŁADYSŁAWA NIEGOLEWSKICH 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       5, 11, 18, 25    4, 31  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

       1, 8, 15, 22    28 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       1, 8, 15, 22, 29    28   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

       5, 12, 19, 26    25  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

       4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  23   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

       7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

       5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

       2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       4, 11, 18, 25    10   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

       2, 8, 16, 22, 29    7   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

       6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANDRZEJA I WŁADYSŁAWA NIEGOLEWSKICH 2-4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANDRZEJA I WŁADYSŁAWA NIEGOLEWSKICH 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     4, 31  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     28 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     28   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      25  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     23   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     21  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     18   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     16   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     12   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     10   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     7   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANDRZEJA I WŁADYSŁAWA NIEGOLEWSKICH 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   8, 22   7, 21   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 19   4, 18   6  1, 8, 15, 22    28 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 19   4, 18   6  1, 8, 15, 22, 29    28   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 16, 29   1, 15, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    25  v 

Maj  8, 15, 22, 29   14, 28   13, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  23   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   11, 25   10, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   8, 22   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 20   5, 19   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 17   2, 16, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 15, 29   14, 28   16  4, 11, 18, 25    10   
Listopad  6, 14, 20, 27   13, 26   12, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    7   
Grudzień  4, 11, 18, 24   10, 23   9, 21   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANDRZEJA I WŁADYSŁAWA NIEGOLEWSKICH 28/28A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    28 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    28   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    25  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  23   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    10   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    7   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANDRZEJA I WŁADYSŁAWA NIEGOLEWSKICH 28B,C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7  7, 21   9, 23   5, 11, 18, 25    4, 31  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 4  4, 18   6, 20   1, 8, 15, 22    28 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4  4, 18   6, 20   1, 8, 15, 22, 29    28   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 1, 27   1, 15, 27   3, 17, 30   5, 12, 19, 26    25  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 27  13, 27   15, 29   4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  23   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 24  10, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 22  8, 22   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 19  5, 19   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 16  2, 16, 30   4, 18   6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 14  14, 28   2, 16, 30   4, 11, 18, 25    10   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 12  12, 25   14, 27   2, 8, 16, 22, 29    7   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 9  9, 21   11, 24   6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANDRZEJA I WŁADYSŁAWA NIEGOLEWSKICH 3 /SKLEP ZAKŁADY DRO  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń    7  7, 14, 21, 28   7     4, 31  16  
Luty    4  4, 11, 18, 25   4     28 13  
Marzec    4  4, 11, 18, 25   4     28   
Kwiecień    1, 27   1, 8, 15, 20, 27   1, 27      25  v 
Maj    27  6, 13, 20, 27   27     23   
Czerwiec    24  3, 10, 17, 24   24     21   
Lipiec    22  1, 8, 15, 22, 29   22     18  v 
Sierpień    19  5, 12, 19, 26   19     16   
Wrzesień    16  2, 9, 16, 23, 30   16     12   
Październik    14  7, 14, 21, 28   14     10   
Listopad    12  4, 12, 18, 25   12     7   
Grudzień    9  2, 9, 16, 21, 30   9     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    28 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    28   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    25  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  23   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    10   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    7   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30            4, 31  15  
Luty  6, 13, 20, 27            28 12  
Marzec  6, 13, 20, 27            28   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
          25  v 

Maj  8, 15, 22, 29            23   
Czerwiec  5, 12, 19, 26            21   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
          18   

Sierpień  7, 14, 21, 28            16   
Wrzesień  4, 11, 18, 25            12   
Październik  2, 9, 16, 23, 30            10   
Listopad  6, 14, 20, 27            7   
Grudzień  4, 11, 18, 24            5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8, 22   7, 21   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  
Luty  13, 27   5, 19   4, 18   6  1, 8, 15, 22    28 12  
Marzec  13, 27   5, 19   4, 18   6  1, 8, 15, 22, 29    28   
Kwiecień  10, 24   2, 16, 29   1, 15, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    25  v 
Maj  8, 22   14, 28   13, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  23   

Czerwiec  5, 19   11, 25   10, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  3, 17, 31   9, 23   8, 22   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  14, 28   6, 20   5, 19   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  11, 25   3, 17   2, 16, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  9, 23   1, 15, 29   14, 28   16  4, 11, 18, 25    10   
Listopad  6, 20   13, 26   12, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    7   
Grudzień  4, 18   10, 23   9, 21   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    28 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    28   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    25  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  23   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    10   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    7   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          4, 31  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

          28 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          28   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

          25  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          23   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

          21   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          18   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

          16   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          12   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          10   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

          7   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

          5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         5, 11, 18, 25       
Luty  13, 27         1, 8, 15, 22       
Marzec  13, 27         1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  10, 24         5, 12, 19, 26      v 
Maj  8, 22         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  5, 19         7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31         5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25         6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23         4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  4, 18         6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30, 4, 10, 
17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

          4, 31  15  

Luty  13, 27, 4, 7, 14, 
21, 28, 11, 18, 
25  

          28 12  

Marzec  13, 27, 7, 14, 
21, 28, 4, 11, 
18, 25  

          28   

Kwiecień  10, 24, 4, 11, 
18, 25, 1, 8, 15, 
20, 27  

          25  v 

Maj  8, 22, 2, 9, 16, 
23, 30, 6, 13, 
20, 27  

          23   

Czerwiec  5, 19, 6, 13, 21, 
27, 3, 10, 17, 24  

          21   

Lipiec  3, 17, 31, 4, 11, 
18, 25, 1, 8, 15, 
22, 29  

          18   

Sierpień  14, 28, 5, 1, 8, 
16, 22, 29, 12, 
19, 26  

          16   

Wrzesień  11, 25, 5, 12, 
19, 26, 2, 9, 16, 
23, 30  

          12   

Październik  9, 23, 3, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 
21, 28  

          10   

Listopad  6, 20, 7, 15, 21, 
28, 4, 12, 18, 25  

          7   



 

2 
 

Grudzień  4, 18, 5, 12, 19, 
27, 2, 9, 16, 21, 
30  

          5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO ANDRZEJEWSKIEGO 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5, 11, 18, 25   2, 8, 15, 22, 29   3, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  1, 15   1, 8, 15, 22   5, 12, 19, 26   27  7, 14, 21, 28       
Marzec  1, 15, 29   1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   27  7, 14, 21, 28       
Kwiecień  12, 26   5, 12, 19, 26   2, 9, 16, 23, 29   24  4, 11, 18, 25      v 
Maj  10, 24   4, 10, 17, 24, 

31  
 7, 14, 21, 28   22  2, 9, 16, 23, 30       

Czerwiec  7, 22   7, 14, 22, 28   4, 11, 18, 25   19  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   5, 12, 19, 26   2, 9, 16, 23, 30   17  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   2, 9, 17, 23, 30   6, 13, 20, 27   14  1, 8, 16, 22, 29      v 
Wrzesień  13, 27   6, 13, 20, 27   3, 10, 17, 24   11  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   9  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   2, 8, 16, 22, 29   5, 13, 19, 26   6  7, 15, 21, 28       
Grudzień  6, 20   6, 13, 20, 28   3, 10, 17, 23, 

31  
 4  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO ANDRZEJEWSKIEGO 19/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  1, 15   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  1, 15, 29   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  12, 26   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  7, 22   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  6, 20   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO ANDRZEJEWSKIEGO 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  1, 15   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  1, 15, 29   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  12, 26   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  7, 22   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  6, 20   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO ANDRZEJEWSKIEGO 22,24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 14  14  14  4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 11  11  11  7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 11  11  11  7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 8  8  8  4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 6  6  6  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 3  3  3  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 26  26  26  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 23  23  23  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 21  21  21  3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 18  18  18  7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 16  16  16  5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO ANDRZEJEWSKIEGO 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 14        

Luty  1, 15   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   11        
Marzec  1, 15, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   11        
Kwiecień  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   8       v 
Maj  10, 24   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   6        

Czerwiec  7, 22   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   3        
Lipiec  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   1, 29         
Sierpień  2, 17, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   26       v 
Wrzesień  13, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   23        
Październik  11, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 21        

Listopad  8, 22   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   18        
Grudzień  6, 20   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO ANDRZEJEWSKIEGO 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   14  14  14      16  
Luty  1, 15   11  11  11      13  
Marzec  1, 15, 29   11  11  11        
Kwiecień  12, 26   8  8  8       v 
Maj  10, 24   6  6  6     31   
Czerwiec  7, 22   3  3  3        
Lipiec  5, 19   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  2, 17, 30   26  26  26        
Wrzesień  13, 27   23  23  23        
Październik  11, 25   21  21  21        
Listopad  8, 22   18  18  18     29   
Grudzień  6, 20   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO ANDRZEJEWSKIEGO 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  1, 15   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  1, 15, 29   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  12, 26   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  7, 22   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  6, 20   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO ANDRZEJEWSKIEGO 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  1, 15   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  1, 15, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24        v 
Maj  10, 24   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22         

Czerwiec  7, 22   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  2, 17, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  13, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  11, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  8, 22   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  6, 20   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   14  14  14      16  
Luty  1, 15   11  11  11      13  
Marzec  1, 15, 29   11  11  11        
Kwiecień  12, 26   8  8  8       v 
Maj  10, 24   6  6  6     31   
Czerwiec  7, 22   3  3  3        
Lipiec  5, 19   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  2, 17, 30   26  26  26        
Wrzesień  13, 27   23  23  23        
Październik  11, 25   21  21  21        
Listopad  8, 22   18  18  18     29   
Grudzień  6, 20   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  1, 15   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  1, 15, 29   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  12, 26   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  7, 22   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  6, 20   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO ANDRZEJEWSKIEGO 7/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  1, 15   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  1, 15, 29   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  12, 26   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  10, 24   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  7, 22   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  6, 20   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO MAŁECKIEGO 1,2/GĄSIOROWSKICH 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    7 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    4 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    4   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  1, 27   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  24   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  22  v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  19   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  16   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    14   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO MAŁECKIEGO 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30, 
7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  6, 13, 20, 27, 7, 
14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  6, 13, 20, 27, 7, 
14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 20, 
27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  8, 15, 22, 29, 2, 
9, 16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 6, 
13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31, 8, 4, 11, 18, 
25, 1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28, 1, 
8, 16, 22, 29, 5, 
12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 5, 
12, 19, 26, 2, 9, 
16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    15   
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Listopad  6, 14, 20, 27, 7, 
15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    13   

Grudzień  4, 11, 18, 24, 5, 
12, 19, 27, 2, 9, 
16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

          8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

          2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

          25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

          23   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

          13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

          10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 9, 23, 4, 10, 
17, 24, 31, 14, 
21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  6, 20, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  6, 20, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  3, 17, 30, 4, 11, 
18, 25, 1, 8, 15, 
20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  15, 29, 2, 9, 16, 
23, 30, 6, 13, 
20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  12, 26, 6, 13, 
21, 27, 3, 10, 
17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  8, 10, 24, 4, 11, 
18, 25, 1, 15, 
22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23  v 

Sierpień  7, 21, 1, 8, 16, 
22, 29, 5, 12, 
19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  4, 18, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 23, 
30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  2, 16, 30, 3, 10, 
17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    15   

Listopad  14, 27, 7, 15, 
21, 28, 4, 12, 
18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    13   
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Grudzień  11, 24, 5, 12, 
19, 27, 2, 9, 16, 
21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO MAŁECKIEGO 15/15A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   2, 9, 16, 23, 30    15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   6, 14, 20, 27    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO MAŁECKIEGO 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO MAŁECKIEGO 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   2, 9, 16, 23, 30    15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   6, 14, 20, 27    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO MAŁECKIEGO 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7        
Luty  6, 20   4  4  4        
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27        
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12        
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO MAŁECKIEGO 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     23  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO MAŁECKIEGO 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

       3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

       3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

       18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

       1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

       6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

       3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       2, 9, 16, 23, 30    15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

       6, 14, 20, 27    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

       4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO MAŁECKIEGO 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO MAŁECKIEGO 24,24A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO MAŁECKIEGO 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     23  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO MAŁECKIEGO 27/STRUSIA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     23  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO MAŁECKIEGO 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

          8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

          2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

          25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

          23   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

          13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

          10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO MAŁECKIEGO 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30         2, 8, 15, 22, 29       
Luty  6, 13, 20, 27         5, 12, 19, 26       
Marzec  6, 13, 20, 27         5, 12, 19, 26       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
       2, 9, 16, 23, 29      v 

Maj  8, 15, 22, 29         7, 14, 21, 28       
Czerwiec  5, 12, 19, 26         4, 11, 18, 25       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
       2, 9, 16, 23, 30       

Sierpień  7, 14, 21, 28         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 11, 18, 25         3, 10, 17, 24       
Październik  2, 9, 16, 23, 30         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  6, 14, 20, 27         5, 13, 19, 26       
Grudzień  4, 11, 18, 24         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO MAŁECKIEGO 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO MAŁECKIEGO 33  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     8 16  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     5 13  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     5   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      2, 29   v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     28   
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     25   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     23  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     20   
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     17   
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     15   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     13   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11     10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO MAŁECKIEGO 34  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 21   9     8 16  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 18   6     5 13  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 18   6     5   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 15, 27   3, 30      2, 29   v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   29     28   
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   26     25   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   24     23  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 19   21     20   
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 16, 30   18     17   
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   14, 28   16     15   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   12, 25   14     13   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 9, 21   11     10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 9, 23, 4, 10, 
17, 24, 31, 14, 
21, 28  

          8 16  

Luty  6, 20, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 18, 25  

          5 13  

Marzec  6, 20, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 18, 25  

          5   

Kwiecień  3, 17, 30, 4, 11, 
18, 25, 1, 8, 15, 
20, 27  

          2, 29   v 

Maj  15, 29, 2, 9, 16, 
23, 30, 6, 13, 
20, 27  

          28   

Czerwiec  12, 26, 6, 13, 
21, 27, 3, 10, 
17, 24  

          25   

Lipiec  8, 10, 24, 4, 11, 
18, 25, 1, 15, 
22, 29  

          23   

Sierpień  7, 21, 1, 8, 16, 
22, 29, 5, 12, 
19, 26  

          20   

Wrzesień  4, 18, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 23, 
30  

          17   

Październik  2, 16, 30, 3, 10, 
17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

          15   

Listopad  14, 27, 7, 15, 
21, 28, 4, 12, 
18, 25  

          13   
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Grudzień  11, 24, 5, 12, 
19, 27, 2, 9, 16, 
21, 30  

          10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, ANTONIEGO MAŁECKIEGO 36  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     23  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO MAŁECKIEGO 37/GĄSIOROWSKICH 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    8 16  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5 13  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
  2, 29   v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    15   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO MAŁECKIEGO 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO MAŁECKIEGO 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO MAŁECKIEGO 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ANTONIEGO MAŁECKIEGO 8/9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ARNOLDA SZYLINGA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28       
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28       
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   4, 11, 18, 25      v 
Maj  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  6, 13, 21, 27       
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  4, 11, 18, 25      v 
Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  7, 15, 21, 28       
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ARNOLDA SZYLINGA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28       

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28       

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   4, 11, 18, 25       

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  2, 9, 16, 23, 30      v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  6, 13, 21, 27       

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  4, 11, 18, 25      v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  1, 8, 16, 22, 29       

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  5, 12, 19, 26       

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  3, 10, 17, 24, 
31  

     

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  7, 15, 21, 28       

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ARNOLDA SZYLINGA 6-10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   4, 11, 18, 25    15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  13  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  3, 10, 17, 24, 
31  

  28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  7, 15, 21, 28    25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ARTURA GROTTGERA 11,12,13/KOSSAKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     25 15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     22 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     22   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      19   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     14  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     12   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     4   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     2, 29    

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ARTURA GROTTGERA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 29   28    2, 15, 29     15  

Luty  7, 14, 21, 28, 
18  

 26  25    12, 26     12  

Marzec  7, 14, 21, 28   26  25    12, 26       
Kwiecień  4, 11, 18, 25   23  20    2, 9, 16, 23, 29  4, 18      
Maj  2, 9, 16, 23, 30   21  20    7, 14, 21, 28  2, 16, 30   4  v 
Czerwiec  6, 13, 21, 27   18  17    4, 11, 18, 25  13, 27      
Lipiec  4, 11, 18, 25   16  15    2, 9, 16, 23, 30  11, 25      
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 

19  
 13  12    6, 13, 20, 27  8, 22      

Wrzesień  5, 12, 19, 26   10  9    3, 10, 17, 24  5, 19      
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 8  7    1, 8, 15, 22, 29  3, 17, 31      

Listopad  7, 15, 21, 28   5  4    5, 13, 19, 26  15, 28   2   
Grudzień  5, 12, 19, 27   3, 31   2, 30     10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24, 4, 17, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7  7  7     25 15  

Luty  7, 21, 18, 14, 
28, 4, 11, 25  

 4  4  4     22 12  

Marzec  7, 21, 14, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4  4  4     22   

Kwiecień  4, 18, 11, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 1, 27   1, 27   1, 27      19   

Maj  2, 16, 30, 9, 23, 
6, 13, 20, 27  

 27  27  27     17  v 

Czerwiec  13, 27, 6, 21, 3, 
10, 17, 24  

 24  24  24     14   

Lipiec  11, 25, 4, 18, 1, 
8, 15, 22, 29  

 22  22  22     12   

Sierpień  8, 22, 19, 1, 16, 
29, 5, 12, 26  

 19  19  19     9   

Wrzesień  5, 19, 12, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 16  16  16     6   

Październik  3, 17, 31, 10, 
24, 7, 14, 21, 28  

 14  14  14     4   

Listopad  15, 28, 7, 21, 4, 
12, 18, 25  

 12  12  12     2, 29    

Grudzień  12, 27, 5, 19, 2, 
9, 16, 21, 30  

 9  9  9     28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ARTURA GROTTGERA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     25 15  
Luty  7, 21   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     22 12  
Marzec  7, 21   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     22   
Kwiecień  4, 18   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      19   
Maj  2, 16, 30   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     17  v 
Czerwiec  13, 27   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     14  v 
Lipiec  11, 25   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     12   
Sierpień  8, 22   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     9   
Wrzesień  5, 19   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     6   
Październik  3, 17, 31   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     4   
Listopad  15, 28   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     2, 29    
Grudzień  12, 27   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11     28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    22 12  
Marzec  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    22   
Kwiecień  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29    19   
Maj  2, 9, 16, 23, 30   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
  17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29    4   

Listopad  7, 15, 21, 28   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26    2, 29    
Grudzień  5, 12, 19, 27   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ARTURA GROTTGERA 4,4A,4B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 8, 22   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 19   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 19   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 16, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    19   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 14, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 11, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 9, 23   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 20   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 17   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 15, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    4   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 13, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    2, 29    

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 10, 23   2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ARTURA GROTTGERA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23         
Luty  7, 21   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Marzec  7, 21   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Kwiecień  4, 18   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30         
Maj  2, 16, 30   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29        v 
Czerwiec  13, 27   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26        v 
Lipiec  11, 25   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         
Sierpień  8, 22   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21         
Wrzesień  5, 19   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         
Październik  3, 17, 31   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         
Listopad  15, 28   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27         
Grudzień  12, 27   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ARTURA GROTTGERA 6-6A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    19   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    4   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    2, 29    

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ARTURA GROTTGERA 7,7A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    19   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    4   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    2, 29    

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ARTURA GROTTGERA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    19   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    4   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    2, 29    

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ASTROWA 1  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ASTROWA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ASTROWA 10A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ASTROWA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, ASTROWA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      24  
Luty  1, 15   21  21  21      21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ASTROWA 15  na 2019 r. 
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ASTROWA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ASTROWA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ASTROWA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ASTROWA 3  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      24  
Luty  1, 15   21  21  21      21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ASTROWA 4A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ASTROWA 5  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ASTROWA 5/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      24  
Luty  1, 15   21  21  21      21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ASTROWA 6  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             24  
Luty  1, 15             21  
Marzec  1, 15, 29              v 
Kwiecień  12, 26               
Maj  10, 24            23   
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22            21   
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ASTROWA 7  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ASTROWA 8  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      24  
Luty  1, 15   21  21  21      21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ASTROWA 9  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30      15 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27      12 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27      12   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24      9  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22      7   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19      4  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31      2, 30    

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28      27   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25      24   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23      22   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20      19   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18      17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16      15  

Luty  5, 19   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13      12  
Marzec  5, 19   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  2, 16, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  14, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  11, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     4  v 
Lipiec  9, 23   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31         
Sierpień  6, 20   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  3, 17   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  1, 15, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  13, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  10, 23   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 16/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 14  7, 14, 21, 28    15 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   11  4, 11, 18, 25    12 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   11  4, 11, 18, 25    12   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   8  1, 8, 15, 20, 27    9  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   6  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  7   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   3  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   1, 29   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   26  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   23  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 21  7, 14, 21, 28    22   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   18  4, 12, 18, 25    19   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   16  2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 20A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16      18  

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13      15  
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     4   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 22A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15        
Luty  13, 27   12  12  12        
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4        
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 24/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 24/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 24/1A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 24/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 24/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 25A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 26/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 26/1A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 26/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 26/2A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 26A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 28/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 28A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 30A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 30A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 30B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24              v 
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 34  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 34A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 34A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 34B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 36  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 36A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 38/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 38A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    15 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    9  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  7   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    22   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    19   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 40  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 40A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 40B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 40C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 41  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 41A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 42/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 42/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  30  15  15  15      18  
Luty    12  12  12      15  
Marzec    12  12  12        
Kwiecień    9  9  9       v 
Maj    7  7  7        
Czerwiec    4  4  4     4   
Lipiec  31  2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień    27  27  27        
Wrzesień    24  24  24        
Październik    22  22  22        
Listopad    19  19  19        
Grudzień    17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 42A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 43/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 43/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 46  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 46/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 46B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 47  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  13, 27   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Marzec  13, 27   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 48  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 48A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 50A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 52  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 
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BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 52A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 53  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 53A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 54  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 54A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 54B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 55  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 55A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 56 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 56B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 57/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 57/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 59/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 60/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 60A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 61  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     4   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, AUGUSTYNA KORDECKIEGO 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   14  14  14  7, 21     15  
Luty  5, 19   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  5, 19   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  2, 16, 29   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  14, 28   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  11, 25   3  3  3  3, 10, 17, 24    4   
Lipiec  9, 23   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  10, 23   16  16  16  9, 21    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BABIMOJSKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    17 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    14 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    14   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    11  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  7, 14, 21, 28, 
17, 24, 31  

  9   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

  6   

Lipiec  22, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

  4  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

  1, 29    

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  3, 10, 17, 24, 6, 
13  

  26   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    24   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    21   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BABIMOJSKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   2, 15, 29     22  
Luty  11, 25   28  28  28  12, 26     19  
Marzec  11, 25   28  28  28  12, 26       
Kwiecień  8, 20   25  25  25  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 17   21  21  21  4, 11, 18, 25    7   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   7  7  7  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5  10, 23    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BABIMOJSKA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 31   4, 31   4, 31      17 22  

Luty  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

 28  28  28     14 19  

Marzec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

 28  28  28     14   

Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27, 
4, 11, 18, 25  

 25  25  25     11  v 

Maj  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 16, 23, 30  

 23  23  23     9   

Czerwiec  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 21, 27  

 21  21  21     6   

Lipiec  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 18  18  18     4   

Sierpień  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 16, 22, 29  

 16  16  16     1, 29    

Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 12  12  12     26   

Październik  7, 14, 21, 28, 3, 
10, 17, 24, 31  

 10  10  10     24   

Listopad  4, 12, 18, 25, 7, 
15, 21, 28  

 7  7  7     21   

Grudzień  2, 9, 16, 21, 30, 
5, 12, 19, 27  

 5  5  5     19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BABIMOJSKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   2, 15, 29     22  
Luty  11, 25   28  28  28  12, 26     19  
Marzec  11, 25   28  28  28  12, 26       
Kwiecień  8, 20   25  25  25  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 17   21  21  21  4, 11, 18, 25    7   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   7  7  7  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5  10, 23    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BABIMOJSKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29       

Luty  11, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       
Marzec  11, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  8, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  7, 14, 21, 28       

Czerwiec  3, 17   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  12, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  4, 18   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BABIMOJSKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28             22  
Luty  11, 25             19  
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20              v 
Maj  6, 20               
Czerwiec  3, 17            7   
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30            6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BABIMOJSKA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28               
Luty  4, 11, 18, 25               
Marzec  4, 11, 18, 25               
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27              v 
Maj  6, 13, 20, 27               
Czerwiec  3, 10, 17, 24               
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29               
Sierpień  5, 12, 19, 26               
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30               
Październik  7, 14, 21, 28               
Listopad  4, 12, 18, 25               
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BABIMOJSKA 8/SMARDZEW.21,21A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16     17 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13     14 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13     14   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10     11  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8     9   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     6   

Lipiec  22, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31      4  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28     1, 29    

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25     26   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23     24   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     21   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BARBARY LERCZAKÓWNY 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13     28  v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10        
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25     26   
Grudzień  5, 19   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEGONIOWA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    25   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEGONIOWA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    25   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEGONIOWA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    25   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEGONIOWA 3/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    25   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEGONIOWA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    25   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    25   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEGONIOWA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    25   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 
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Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    25   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEGONIOWA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     25   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 9, 16, 23, 30       
Luty  1, 15   8  8  8  6, 13, 20, 27       
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 10A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 11/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 11/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 11/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 15A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 20/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         3, 16, 30     21  
Luty  1, 15         13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29         13, 27       
Kwiecień  12, 26         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22         5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27         4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22         6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20         11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 20/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 20/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 21A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 21A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         3, 16, 30     21  
Luty  1, 15         13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29         13, 27       
Kwiecień  12, 26         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22         5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27         4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22         6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20         11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 22A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 23/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 23/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 23/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         3, 16, 30     21  
Luty  1, 15         13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29         13, 27       
Kwiecień  12, 26         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22         5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27         4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22         6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20         11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 24/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 24/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 25/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 25/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 25/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 25/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 26/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 26/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 3/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 30A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         3, 16, 30     21  
Luty  1, 15         13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29         13, 27       
Kwiecień  12, 26         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22         5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27         4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22         6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20         11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 33  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 35/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 35/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 37/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 37/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 4/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 4/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 6A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11      21  
Luty  1, 15   8  8  8      18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8        
Kwiecień  12, 26   5  5  5       v 
Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  7, 22   28  28  28     5   
Lipiec  5, 19   26  26  26        
Sierpień  2, 17, 30   23  23  23        
Wrzesień  13, 27   20  20  20        
Październik  11, 25   18  18  18        
Listopad  8, 22   16  16  16        
Grudzień  6, 20   13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWEDERSKA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  1, 15   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  1, 15, 29   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  12, 26   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  7, 22   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 17, 30   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  13, 27   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  8, 22   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 20   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BELWERDERSKA 23/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             21  
Luty  1, 15             18  
Marzec  1, 15, 29               
Kwiecień  12, 26              v 
Maj  10, 24               
Czerwiec  7, 22            5   
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22               
Grudzień  6, 20            4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEŁCHATOWSKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEŁCHATOWSKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24        
Czerwiec  5, 19   22  22  22     7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8        
Grudzień  4, 18   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEŁCHATOWSKA 17C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24        
Czerwiec  5, 19   22  22  22     7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8        
Grudzień  4, 18   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEŁCHATOWSKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24        
Czerwiec  5, 19   22  22  22     7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8        
Grudzień  4, 18   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEŁCHATOWSKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEŁCHATOWSKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEŁCHATOWSKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16      22  

Luty  13, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13      19  
Marzec  13, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10        
Maj  8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  5, 19   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     7   
Lipiec  3, 17, 31   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  14, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  11, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  9, 23   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  6, 20   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  4, 18   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24        
Czerwiec  5, 19   22  22  22     7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8        
Grudzień  4, 18   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEŁCHATOWSKA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24        
Czerwiec  5, 19   22  22  22     7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8        
Grudzień  4, 18   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEŁCHATOWSKA 25A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24        
Czerwiec  5, 19   22  22  22     7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8        
Grudzień  4, 18   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEŁCHATOWSKA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEŁCHATOWSKA 26A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEŁCHATOWSKA 26C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEŁCHATOWSKA 30/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEŁCHATOWSKA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24        
Czerwiec  5, 19   22  22  22     7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8        
Grudzień  4, 18   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEŁCHATOWSKA 32 /1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             22  
Luty  13, 27             19  
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19            7   
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18            6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEŁCHATOWSKA 34  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 21     22  

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 18     19  
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 18      v 
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27       

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  6, 13, 20, 27       

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   1, 8, 15, 22, 29      v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  7, 14, 21, 28       

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEŁCHATOWSKA 34A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24        
Czerwiec  5, 19   22  22  22     7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8        
Grudzień  4, 18   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEŁCHATOWSKA 5,5AB  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 3, 9, 16, 23, 
30, 14, 21, 28, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    21 22  

Luty  6, 13, 20, 27, 4, 
11, 18, 25, 1, 8, 
15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    18 19  

Marzec  6, 13, 20, 27, 4, 
11, 18, 25, 1, 8, 
15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    18  v 

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 1, 8, 15, 20, 
27, 5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    15   

Maj  8, 15, 22, 29, 6, 
13, 20, 27, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  13   

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 3, 
10, 17, 24, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  8, 3, 10, 17, 24, 
31, 1, 15, 22, 
29, 5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28, 5, 
12, 19, 26, 2, 9, 
17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 2, 
9, 16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  2, 30    

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    28   



 

2 
 

Listopad  6, 14, 20, 27, 4, 
12, 18, 25, 2, 8, 
16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    25   

Grudzień  4, 11, 18, 24, 2, 
9, 16, 21, 30, 6, 
13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEŁCHATOWSKA 7-11/ŚWIEBODZIŃSKA 38-42  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 3, 9, 16, 23, 
30, 14, 21, 28, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16     17 22  

Luty  6, 13, 20, 27, 4, 
11, 18, 25, 1, 8, 
15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13     14 19  

Marzec  6, 13, 20, 27, 4, 
11, 18, 25, 1, 8, 
15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13     14  v 

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 1, 8, 15, 20, 
27, 5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10     11   

Maj  8, 15, 22, 29, 6, 
13, 20, 27, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8     9   

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 3, 
10, 17, 24, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     6   

Lipiec  8, 3, 10, 17, 24, 
31, 1, 15, 22, 
29, 5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31      4  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28, 5, 
12, 19, 26, 2, 9, 
17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28     1, 29    

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 2, 
9, 16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25     26   

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23     24   



 

2 
 

Listopad  6, 14, 20, 27, 4, 
12, 18, 25, 2, 8, 
16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     21   

Grudzień  4, 11, 18, 24, 2, 
9, 16, 21, 30, 6, 
13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEŁCHATOWSKA 7-11/ŚWIEBODZIŃSKA 38-42  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 3, 9, 16, 23, 
30, 14, 21, 28, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16     17 22  

Luty  6, 13, 20, 27, 4, 
11, 18, 25, 1, 8, 
15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13     14 19  

Marzec  6, 13, 20, 27, 4, 
11, 18, 25, 1, 8, 
15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13     14  v 

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 1, 8, 15, 20, 
27, 5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10     11   

Maj  8, 15, 22, 29, 6, 
13, 20, 27, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8     9   

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 3, 
10, 17, 24, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     6   

Lipiec  8, 3, 10, 17, 24, 
31, 1, 15, 22, 
29, 5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31      4  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28, 5, 
12, 19, 26, 2, 9, 
17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28     1, 29    

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 2, 
9, 16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25     26   

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23     24   



 

2 
 

Listopad  6, 14, 20, 27, 4, 
12, 18, 25, 2, 8, 
16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     21   

Grudzień  4, 11, 18, 24, 2, 
9, 16, 21, 30, 6, 
13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BEŁCHATOWSKA 8/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24        
Czerwiec  5, 19   22  22  22     7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8        
Grudzień  4, 18   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BERESTECKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BERESTECKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BERESTECKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BERESTECKA 1A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BERESTECKA 3/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BERESTECKA 3/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BERESTECKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BERESTECKA 4A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             15  
Luty  6, 20             12  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29            13   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            12   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BERESTECKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             15  
Luty  6, 20             12  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29            13   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            12   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BERESTECKA 5A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BERESTECKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BERESTECKA 6A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  6, 20   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BERESTECKA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  2, 8, 15, 22, 29       
Luty  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Marzec  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   27  27  27  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   12  12  12  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   9  9  9  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BERESTECKA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BERESTECKA 9A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BĘDLEWSKA 3/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BĘDLEWSKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BĘDLEWSKA 5/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BĘDLEWSKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BIAŁA 1,1A,1B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   4, 11, 18, 25    15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  13  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  3, 10, 17, 24, 
31  

  28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  7, 15, 21, 28    25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30               
Luty  6, 13, 20, 27               
Marzec  6, 13, 20, 27               
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
            v 

Maj  8, 15, 22, 29               
Czerwiec  5, 12, 19, 26               
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Sierpień  7, 14, 21, 28               
Wrzesień  4, 11, 18, 25               
Październik  2, 9, 16, 23, 30               
Listopad  6, 14, 20, 27               
Grudzień  4, 11, 18, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5       v 
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31         

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 10/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 12/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28       

Luty  6, 20   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25       
Marzec  6, 20   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25       
Kwiecień  3, 17, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  6, 13, 20, 27       

Czerwiec  12, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  3, 10, 17, 24      v 
Lipiec  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  7, 14, 21, 28       

Listopad  14, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 16/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 16/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 16/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   11, 25   10, 24   16  7, 21     15  
Luty  6, 13, 20, 27   8, 22   7, 21   13  4, 18     12  
Marzec  6, 13, 20, 27   8, 22   7, 21   13  4, 18       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 19   4, 18   10  1, 8, 15, 20, 27      v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 17, 31   2, 16, 30   8  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  5, 12, 19, 26   14, 28   13, 27   5  3, 10, 17, 24    3  v 
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 12, 26   11, 25   3, 31   1, 8, 15, 22, 29       

Sierpień  7, 14, 21, 28   9, 23   8, 22   28  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 20   5, 19   25  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 18   3, 17, 31   23  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 14, 20, 27   2, 16, 29   15, 28   20  4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 11, 18, 24   13, 28   12, 27   18  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         7, 21     15  
Luty  6, 20         4, 18     12  
Marzec  6, 20         4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30         1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26         3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30         7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27         4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24         9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 20/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 14        

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   11        
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   11        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   8       v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   6        

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   3       v 
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   1, 29         

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   26        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   23        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 21        

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   18        
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 23A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 21     15  

Luty  6, 20   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 18     12  
Marzec  6, 20   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  6, 13, 20, 27       

Czerwiec  12, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  3, 10, 17, 24    3  v 
Lipiec  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  7, 14, 21, 28       

Listopad  14, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 25/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 25A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             15  
Luty  6, 20             12  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26            3   
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         7, 21     15  
Luty  6, 20         4, 18     12  
Marzec  6, 20         4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30         1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26         3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30         7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27         4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24         9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 27A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14        
Luty  6, 20   11  11  11        
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3        
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 30 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             15  
Luty  6, 20             12  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26            3   
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 30/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 36  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             15  
Luty  6, 20             12  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26            3   
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 5/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 5/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  7, 21     15  
Luty  6, 20   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   16  16  16  9, 21    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BŁAŻEJA WINKLERA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         7, 14, 21, 28       
Luty  6, 20         4, 11, 18, 25       
Marzec  6, 20         4, 11, 18, 25       
Kwiecień  3, 17, 30         1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  15, 29         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26         3, 10, 17, 24       
Lipiec  10, 24         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30         7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27         4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24         2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Luty  6, 13, 20, 27   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Marzec  6, 13, 20, 27   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 

Maj  8, 15, 22, 29   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  5, 12, 19, 26   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       

Sierpień  7, 14, 21, 28   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 11, 18, 25   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 14, 20, 27   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 11, 18, 24   16  16  16  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOCZNA 1  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5  5  5      18  
Luty  11, 25   1  1  1      15  
Marzec  11, 25   1, 29   1, 29   1, 29         
Kwiecień  8, 20   26  26  26        
Maj  6, 20   24  24  24     28  v 
Czerwiec  3, 17   22  22  22        
Lipiec  1, 15, 29   19  19  19        
Sierpień  12, 26   17  17  17        
Wrzesień  9, 23   13  13  13        
Październik  7, 21   11  11  11        
Listopad  4, 18   8  8  8     26   
Grudzień  2, 16, 30   6  6  6         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOCZNA 1A  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5  5  5  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   1  1  1  12, 26     15  
Marzec  11, 25   1, 29   1, 29   1, 29   12, 26       
Kwiecień  8, 20   26  26  26  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   24  24  24  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  3, 17   22  22  22  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   19  19  19  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   17  17  17  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   8  8  8  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  2, 16, 30   6  6  6  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOCZNA 2  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5  5  5  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   1  1  1  12, 26     15  
Marzec  11, 25   1, 29   1, 29   1, 29   12, 26       
Kwiecień  8, 20   26  26  26  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   24  24  24  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  3, 17   22  22  22  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   19  19  19  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   17  17  17  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   8  8  8  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  2, 16, 30   6  6  6  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOCZNA 2A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5  5  5  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   1  1  1  12, 26     15  
Marzec  11, 25   1, 29   1, 29   1, 29   12, 26       
Kwiecień  8, 20   26  26  26  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   24  24  24  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  3, 17   22  22  22  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   19  19  19  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   17  17  17  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   8  8  8  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  2, 16, 30   6  6  6  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOJANOWSKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     30   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     28   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOJANOWSKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOJANOWSKA 18A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     30   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     28   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOJANOWSKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     30   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     28   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOJANOWSKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOJANOWSKA 21/B1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     30   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     28   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOJANOWSKA 21/B2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     30   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     28   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOJANOWSKA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOJANOWSKA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     30   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     28   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOJANOWSKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOJANOWSKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOJANOWSKA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     30   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     28   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     30   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     28   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     30   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     28   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOJANOWSKA 6A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     30   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     28   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOJANOWSKA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17        
Luty  13, 27   14  14  14        
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9        
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21        
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOJANOWSKA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     4, 31  15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     28 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     28   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      25   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     23  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     21  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     18   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     16   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     12   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     10   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     7   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   7  7  7  5, 18     15  
Luty  5, 19   4  4  4  1, 15     12  
Marzec  5, 19   4  4  4  1, 15, 29       
Kwiecień  2, 16, 29   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 
Maj  14, 28   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
  23   

Czerwiec  11, 25   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  9, 23   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  6, 20   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  3, 17   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  1, 15, 29   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  13, 26   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    21   
Grudzień  10, 23   9  9  9  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 11A/6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22, 5, 11, 18, 
25, 2, 15, 29  

           15  

Luty  5, 19, 1, 8, 15, 
22, 12, 26  

           12  

Marzec  5, 19, 1, 8, 15, 
22, 29, 12, 26  

             

Kwiecień  2, 16, 29, 5, 12, 
19, 26, 9, 23  

             

Maj  14, 28, 4, 10, 
17, 24, 31, 7, 21  

          23  v 

Czerwiec  11, 25, 7, 14, 
22, 28, 4, 18  

             

Lipiec  9, 23, 5, 12, 19, 
26, 2, 16, 30  

             

Sierpień  6, 20, 2, 9, 17, 
23, 30, 13, 27  

             

Wrzesień  3, 17, 6, 13, 20, 
27, 10, 24  

             

Październik  1, 15, 29, 4, 11, 
18, 25, 8, 22  

             

Listopad  13, 26, 2, 8, 16, 
22, 29, 5, 19  

          21   

Grudzień  10, 23, 6, 13, 
20, 28, 3, 17, 31  

              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 12/DRUŻBACKIEJ 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  
Luty  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    28 12  
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    28   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    25  v 
Maj  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  23   

Czerwiec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    10   
Listopad  5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    7   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9      15  
Luty  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6      12  
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 
Maj  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     23   
Czerwiec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26       v 
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24        
Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     21   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30, 
5, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25       

Luty  18, 19, 6, 13, 
20, 27, 1, 8, 15, 
22, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22       

Marzec  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 29, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29       

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 5, 12, 19, 
26, 1, 8, 15, 20, 
27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26       

Maj  8, 15, 22, 29, 4, 
10, 17, 24, 31, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31  

    v 

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 7, 
14, 22, 28, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28      v 

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31, 5, 12, 19, 
26, 1, 8, 15, 22, 
29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26       

Sierpień  19, 20, 7, 14, 
21, 28, 2, 9, 17, 
23, 30, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30       

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27, 2, 9, 
16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27       

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25       



 

2 
 

Listopad  6, 14, 20, 27, 2, 
8, 16, 22, 29, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29       

Grudzień  4, 11, 18, 24, 6, 
13, 20, 28, 2, 9, 
16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   7  7  7     4, 31  15  
Luty  5, 19   4  4  4     28 12  
Marzec  5, 19   4  4  4     28   
Kwiecień  2, 16, 29   1, 27   1, 27   1, 27      25  v 
Maj  14, 28   27  27  27     23   
Czerwiec  11, 25   24  24  24     21   
Lipiec  9, 23   22  22  22     18   
Sierpień  6, 20   19  19  19     16   
Wrzesień  3, 17   16  16  16     12   
Październik  1, 15, 29   14  14  14     10   
Listopad  13, 26   12  12  12     7   
Grudzień  10, 23   9  9  9     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 15B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 7  7, 14, 21, 28   9     4, 31  15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 4  4, 11, 18, 25   6     28 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4  4, 11, 18, 25   6     28   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 1, 27   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      25   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 27  6, 13, 20, 27   29     23  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 24  3, 10, 17, 24   26     21  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 22  1, 8, 15, 22, 29   24     18   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 19  5, 12, 19, 26   21     16   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 16  2, 9, 16, 23, 30   18     12   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 14  7, 14, 21, 28   16     10   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 12  4, 12, 18, 25   14     7   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 9  2, 9, 16, 21, 30   11     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 7  7  7     4, 31  15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 4  4  4     28 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4  4  4     28   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 1, 27   1, 27   1, 27      25   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 27  27  27     23  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 24  24  24     21   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 22  22  22     18   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 19  19  19     16   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 16  16  16     12   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 14  14  14     10   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 12  12  12     7   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 9  9  9     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    28 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    28   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26  4  25   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

2, 30   23  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

27  21  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

25  18   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

22  16   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

19  12   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25  17  10   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29  15  7   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 18AB  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     4, 31  15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     28 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     28   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      25   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     23  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     21  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     18   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     16   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     12   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     10   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     7   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 19/9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 8, 22   7, 21   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 19   4, 18   6  1, 8, 15, 22    28 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 19   4, 18   6  1, 8, 15, 22, 29    28   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 16, 29   1, 15, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    25   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 14, 28   13, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  23  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 11, 25   10, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 9, 23   8, 22   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 20   5, 19   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 17   2, 16, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 15, 29   14, 28   16  4, 11, 18, 25    10   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 13, 26   12, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    7   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 10, 23   9, 21   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    28 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    28   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    25   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  23  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    10   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    7   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    28 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    28   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    25   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  23  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    10   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    7   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

       5, 11, 18, 25    4, 31  15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

       1, 8, 15, 22    28 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

       1, 8, 15, 22, 29    28   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

       5, 12, 19, 26    25   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  23  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

       7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

       2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

       6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

       4, 11, 18, 25    10   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

       2, 8, 16, 22, 29    7   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

       6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 23-23A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    28 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    28   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    25   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  23  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    10   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    7   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 23B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25       
Luty  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22       
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28      v 
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27       
Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 24-24A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  
Luty  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    28 12  
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    28   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    25  v 
Maj  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  23   

Czerwiec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    10   
Listopad  5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    7   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 25,25A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

       5, 11, 18, 25    4, 31  15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

       1, 8, 15, 22    28 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

       1, 8, 15, 22, 29    28   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

       5, 12, 19, 26    25   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  23  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

       7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

       2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

       6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

       4, 11, 18, 25    10   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

       2, 8, 16, 22, 29    7   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

       6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     4, 31  15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     28 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     28   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      25   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     23  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     21  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     18   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     16   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     12   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     10   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     7   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  
Luty  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    28 12  
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    28   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    25  v 
Maj  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  23   

Czerwiec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    10   
Listopad  5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    7   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    28 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    28   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    25   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  23  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    10   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    7   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 7  7  7     4, 31  15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 4  4  4     28 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4  4  4     28   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 1, 27   1, 27   1, 27      25   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 27  27  27     23  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 24  24  24     21   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 22  22  22     18   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 19  19  19     16   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 16  16  16     12   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 14  14  14     10   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 12  12  12     7   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 9  9  9     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     4, 31  15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     28 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     28   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      25   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     23  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     21  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     18   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     16   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     12   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     10   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     7   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   8, 22   7, 21   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  
Luty  5, 12, 19, 26   5, 19   4, 18   6  1, 8, 15, 22    28 12  
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 19   4, 18   6  1, 8, 15, 22, 29    28   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 16, 29   1, 15, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    25  v 
Maj  7, 14, 21, 28   14, 28   13, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  23   

Czerwiec  4, 11, 18, 25   11, 25   10, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   9, 23   8, 22   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 20   5, 19   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 17   2, 16, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 15, 29   14, 28   16  4, 11, 18, 25    10   
Listopad  5, 13, 19, 26   13, 26   12, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    7   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 10, 23   9, 21   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 5/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   7  7  7        
Luty  5, 12, 19, 26   4  4  4        
Marzec  5, 12, 19, 26   4  4  4        
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  7, 14, 21, 28   27  27  27        
Czerwiec  4, 11, 18, 25   24  24  24        
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   22  22  22        
Sierpień  6, 13, 20, 27   19  19  19        
Wrzesień  3, 10, 17, 24   16  16  16        
Październik  1, 8, 15, 22, 29   14  14  14        
Listopad  5, 13, 19, 26   12  12  12        
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 5A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   7  7  7  5, 11, 18, 25    4, 31  15  
Luty  5, 19   4  4  4  1, 8, 15, 22    28 12  
Marzec  5, 19   4  4  4  1, 8, 15, 22, 29    28   
Kwiecień  2, 16, 29   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26    25  v 
Maj  14, 28   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  23   

Czerwiec  11, 25   24  24  24  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21   

Lipiec  9, 23   22  22  22  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  6, 20   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  3, 17   16  16  16  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  1, 15, 29   14  14  14  4, 11, 18, 25    10   
Listopad  13, 26   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    7   
Grudzień  10, 23   9  9  9  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 6/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   7  7  7      15  
Luty  5, 19   4  4  4      12  
Marzec  5, 19   4  4  4        
Kwiecień  2, 16, 29   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  14, 28   27  27  27     23   
Czerwiec  11, 25   24  24  24        
Lipiec  9, 23   22  22  22        
Sierpień  6, 20   19  19  19        
Wrzesień  3, 17   16  16  16        
Październik  1, 15, 29   14  14  14        
Listopad  13, 26   12  12  12     21   
Grudzień  10, 23   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   7  7  7  5, 18     15  
Luty  5, 12, 19, 26   4  4  4  1, 15     12  
Marzec  5, 12, 19, 26   4  4  4  1, 15, 29       
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 14, 21, 28   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
  23   

Czerwiec  4, 11, 18, 25   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  6, 13, 20, 27   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  3, 10, 17, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  1, 8, 15, 22, 29   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 13, 19, 26   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    21   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 9  9  9  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 7A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   7  7  7  5, 18     15  
Luty  5, 19   4  4  4  1, 15     12  
Marzec  5, 19   4  4  4  1, 15, 29       
Kwiecień  2, 16, 29   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 
Maj  14, 28   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
  23   

Czerwiec  11, 25   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  9, 23   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  6, 20   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  3, 17   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  1, 15, 29   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  13, 26   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    21   
Grudzień  10, 23   9  9  9  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29               
Luty  5, 12, 19, 26               
Marzec  5, 12, 19, 26               
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29              v 
Maj  7, 14, 21, 28               
Czerwiec  4, 11, 18, 25               
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30               
Sierpień  6, 13, 20, 27               
Wrzesień  3, 10, 17, 24               
Październik  1, 8, 15, 22, 29               
Listopad  5, 13, 19, 26               
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   7  7  7  5, 11, 18, 25    4, 31  15  
Luty  5, 19   4  4  4  1, 8, 15, 22    28 12  
Marzec  5, 19   4  4  4  1, 8, 15, 22, 29    28   
Kwiecień  2, 16, 29   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26    25  v 
Maj  14, 28   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  23   

Czerwiec  11, 25   24  24  24  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21   

Lipiec  9, 23   22  22  22  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  6, 20   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  3, 17   16  16  16  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  1, 15, 29   14  14  14  4, 11, 18, 25    10   
Listopad  13, 26   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    7   
Grudzień  10, 23   9  9  9  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLKOWICKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  11, 25   28  28  28      19  
Marzec  11, 25   28  28  28        
Kwiecień  8, 20   25  25  25       v 
Maj  6, 20   23  23  23        
Czerwiec  3, 17   21  21  21     7   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18        
Sierpień  12, 26   16  16  16        
Wrzesień  9, 23   12  12  12        
Październik  7, 21   10  10  10        
Listopad  4, 18   7  7  7        
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLKOWICKA 10A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  11, 25   28  28  28      19  
Marzec  11, 25   28  28  28        
Kwiecień  8, 20   25  25  25       v 
Maj  6, 20   23  23  23        
Czerwiec  3, 17   21  21  21     7   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18        
Sierpień  12, 26   16  16  16        
Wrzesień  9, 23   12  12  12        
Październik  7, 21   10  10  10        
Listopad  4, 18   7  7  7        
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLKOWICKA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   2, 15, 29     22  
Luty  11, 25   28  28  28  12, 26     19  
Marzec  11, 25   28  28  28  12, 26       
Kwiecień  8, 20   25  25  25  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 17   21  21  21  4, 11, 18, 25    7   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   7  7  7  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5  10, 23    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLKOWICKA 11A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   2, 15, 29     22  
Luty  11, 25   28  28  28  12, 26     19  
Marzec  11, 25   28  28  28  12, 26       
Kwiecień  8, 20   25  25  25  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 17   21  21  21  4, 11, 18, 25    7   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   7  7  7  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5  10, 23    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLKOWICKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   2, 15, 29     22  
Luty  11, 25   28  28  28  12, 26     19  
Marzec  11, 25   28  28  28  12, 26       
Kwiecień  8, 20   25  25  25  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 17   21  21  21  4, 11, 18, 25    7   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   7  7  7  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5  10, 23    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLKOWICKA 12/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   2, 15, 29     22  
Luty  11, 25   28  28  28  12, 26     19  
Marzec  11, 25   28  28  28  12, 26       
Kwiecień  8, 20   25  25  25  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 17   21  21  21  4, 11, 18, 25    7   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   7  7  7  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5  10, 23    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLKOWICKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   2, 15, 29     22  
Luty  11, 25   28  28  28  12, 26     19  
Marzec  11, 25   28  28  28  12, 26       
Kwiecień  8, 20   25  25  25  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 17   21  21  21  4, 11, 18, 25    7   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   7  7  7  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5  10, 23    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLKOWICKA 13A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   2, 15, 29     22  
Luty  11, 25   28  28  28  12, 26     19  
Marzec  11, 25   28  28  28  12, 26       
Kwiecień  8, 20   25  25  25  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 17   21  21  21  4, 11, 18, 25    7   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   7  7  7  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5  10, 23    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLKOWICKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   2, 15, 29     22  
Luty  11, 25   28  28  28  12, 26     19  
Marzec  11, 25   28  28  28  12, 26       
Kwiecień  8, 20   25  25  25  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 17   21  21  21  4, 11, 18, 25    7   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   7  7  7  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5  10, 23    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLKOWICKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28         2, 15, 29     22  
Luty  11, 25         12, 26     19  
Marzec  11, 25         12, 26       
Kwiecień  8, 20         2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20         7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 17         4, 11, 18, 25    7   
Lipiec  1, 15, 29         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23         3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18         5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30         10, 23    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLKOWICKA 15/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28             22  
Luty  11, 25             19  
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20              v 
Maj  6, 20               
Czerwiec  3, 17            7   
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30            6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLKOWICKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28             22  
Luty  11, 25             19  
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20              v 
Maj  6, 20               
Czerwiec  3, 17            7   
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30            6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLKOWICKA 16 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28             22  
Luty  11, 25             19  
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20              v 
Maj  6, 20               
Czerwiec  3, 17            7   
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30            6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLKOWICKA 17/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   2, 15, 29     22  
Luty  11, 25   28  28  28  12, 26     19  
Marzec  11, 25   28  28  28  12, 26       
Kwiecień  8, 20   25  25  25  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 17   21  21  21  4, 11, 18, 25    7   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   7  7  7  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5  10, 23    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLKOWICKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   2, 15, 29     22  
Luty  11, 25   28  28  28  12, 26     19  
Marzec  11, 25   28  28  28  12, 26       
Kwiecień  8, 20   25  25  25  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 17   21  21  21  4, 11, 18, 25    7   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   7  7  7  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5  10, 23    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLKOWICKA 18A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  11, 25   28  28  28      19  
Marzec  11, 25   28  28  28        
Kwiecień  8, 20   25  25  25       v 
Maj  6, 20   23  23  23        
Czerwiec  3, 17   21  21  21     7   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18        
Sierpień  12, 26   16  16  16        
Wrzesień  9, 23   12  12  12        
Październik  7, 21   10  10  10        
Listopad  4, 18   7  7  7        
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLKOWICKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28         2, 15, 29     22  
Luty  11, 25         12, 26     19  
Marzec  11, 25         12, 26       
Kwiecień  8, 20         2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20         7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 17         4, 11, 18, 25    7   
Lipiec  1, 15, 29         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23         3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18         5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30         10, 23    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLKOWICKA 19A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28         2, 15, 29     22  
Luty  11, 25         12, 26     19  
Marzec  11, 25         12, 26       
Kwiecień  8, 20         2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20         7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 17         4, 11, 18, 25    7   
Lipiec  1, 15, 29         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23         3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18         5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30         10, 23    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLKOWICKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  11, 25   28  28  28      19  
Marzec  11, 25   28  28  28        
Kwiecień  8, 20   25  25  25       v 
Maj  6, 20   23  23  23        
Czerwiec  3, 17   21  21  21     7   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18        
Sierpień  12, 26   16  16  16        
Wrzesień  9, 23   12  12  12        
Październik  7, 21   10  10  10        
Listopad  4, 18   7  7  7        
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  11, 25   28  28  28      19  
Marzec  11, 25   28  28  28        
Kwiecień  8, 20   25  25  25       v 
Maj  6, 20   23  23  23        
Czerwiec  3, 17   21  21  21     7   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18        
Sierpień  12, 26   16  16  16        
Wrzesień  9, 23   12  12  12        
Październik  7, 21   10  10  10        
Listopad  4, 18   7  7  7        
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28         2, 15, 29     22  
Luty  11, 25         12, 26     19  
Marzec  11, 25         12, 26       
Kwiecień  8, 20         2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20         7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 17         4, 11, 18, 25    7   
Lipiec  1, 15, 29         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23         3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18         5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30         10, 23    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLKOWICKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   2, 15, 29     22  
Luty  11, 25   28  28  28  12, 26     19  
Marzec  11, 25   28  28  28  12, 26       
Kwiecień  8, 20   25  25  25  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 17   21  21  21  4, 11, 18, 25    7   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   7  7  7  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5  10, 23    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28             22  
Luty  11, 25             19  
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20              v 
Maj  6, 20               
Czerwiec  3, 17            7   
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30            6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   2, 15, 29     22  
Luty  11, 25   28  28  28  12, 26     19  
Marzec  11, 25   28  28  28  12, 26       
Kwiecień  8, 20   25  25  25  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 17   21  21  21  4, 11, 18, 25    7   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   7  7  7  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5  10, 23    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31       22  
Luty  11, 25   28  28  28      19  
Marzec  11, 25   28  28  28        
Kwiecień  8, 20   25  25  25       v 
Maj  6, 20   23  23  23        
Czerwiec  3, 17   21  21  21     7   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18        
Sierpień  12, 26   16  16  16        
Wrzesień  9, 23   12  12  12        
Październik  7, 21   10  10  10        
Listopad  4, 18   7  7  7        
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLKOWICKA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   2, 15, 29     22  
Luty  11, 25   28  28  28  12, 26     19  
Marzec  11, 25   28  28  28  12, 26       
Kwiecień  8, 20   25  25  25  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 17   21  21  21  4, 11, 18, 25    7   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   7  7  7  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5  10, 23    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLKOWICKA 8A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   2, 15, 29     22  
Luty  11, 25   28  28  28  12, 26     19  
Marzec  11, 25   28  28  28  12, 26       
Kwiecień  8, 20   25  25  25  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 17   21  21  21  4, 11, 18, 25    7   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   7  7  7  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5  10, 23    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOLKOWICKA 9/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   4, 31   4, 31   4, 31   2, 15, 29     22  
Luty  11, 25   28  28  28  12, 26     19  
Marzec  11, 25   28  28  28  12, 26       
Kwiecień  8, 20   25  25  25  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 17   21  21  21  4, 11, 18, 25    7   
Lipiec  1, 15, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   7  7  7  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   5  5  5  10, 23    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOSA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 17, 31     16  

Luty  11, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   14, 28     13  
Marzec  11, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   14, 28       
Kwiecień  8, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30    31   

Czerwiec  3, 17   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29      v 
Wrzesień  9, 23   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOSA 10/3  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28         4, 17, 31     16  
Luty  11, 25         14, 28     13  
Marzec  11, 25         14, 28       
Kwiecień  8, 20         4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20         2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17         6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29         4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23         5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18         7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOSA 10/4  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOSA 10A,10B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOSA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28       
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28       
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30       

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25       
Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29      v 
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26       
Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28       
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOSA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   14  14  14        
Luty  4, 11, 18, 25   11  11  11        
Marzec  4, 11, 18, 25   11  11  11        
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   8  8  8       v 
Maj  6, 13, 20, 27   6  6  6        
Czerwiec  3, 10, 17, 24   3  3  3        
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  5, 12, 19, 26   26  26  26        
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   23  23  23        
Październik  7, 14, 21, 28   21  21  21        
Listopad  4, 12, 18, 25   18  18  18        
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOSA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28             16  
Luty  4, 11, 18, 25             13  
Marzec  4, 11, 18, 25               
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27              v 
Maj  6, 13, 20, 27            31   
Czerwiec  3, 10, 17, 24               
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29               
Sierpień  5, 12, 19, 26               
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30               
Październik  7, 14, 21, 28               
Listopad  4, 12, 18, 25            29   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOSA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24        v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22         

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOSA 18A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14      16  
Luty  11, 25   11  11  11      13  
Marzec  11, 25   11  11  11        
Kwiecień  8, 20   8  8  8       v 
Maj  6, 20   6  6  6     31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3        
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  12, 26   26  26  26        
Wrzesień  9, 23   23  23  23        
Październik  7, 21   21  21  21        
Listopad  4, 18   18  18  18     29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOSA 18B  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOSA 18C  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14      16  
Luty  11, 25   11  11  11      13  
Marzec  11, 25   11  11  11        
Kwiecień  8, 20   8  8  8       v 
Maj  6, 20   6  6  6     31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3        
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  12, 26   26  26  26        
Wrzesień  9, 23   23  23  23        
Październik  7, 21   21  21  21        
Listopad  4, 18   18  18  18     29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOSA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 17, 31     16  

Luty  11, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   14, 28     13  
Marzec  11, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   14, 28       
Kwiecień  8, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30    31   

Czerwiec  3, 17   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29      v 
Wrzesień  9, 23   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOSA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14      16  
Luty  11, 25   11  11  11      13  
Marzec  11, 25   11  11  11        
Kwiecień  8, 20   8  8  8       v 
Maj  6, 20   6  6  6     31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3        
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  12, 26   26  26  26        
Wrzesień  9, 23   23  23  23        
Październik  7, 21   21  21  21        
Listopad  4, 18   18  18  18     29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOSA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 14  14  14      16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 11  11  11      13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 11  11  11        

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 8  8  8       v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6  6  6     31   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3  3  3        

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 29   1, 29   1, 29         

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 26  26  26        

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 23  23  23        

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 21  21  21        

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 18  18  18     29   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOSA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30      11 16  

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27      8 13  
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27      8   
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24      5  v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22      4, 31    

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19      28   
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31      26   
Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28      23  v 
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25      20   
Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23      18   

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20      16   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18      13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOSA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOSA 26A  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14      16  
Luty  11, 25   11  11  11      13  
Marzec  11, 25   11  11  11        
Kwiecień  8, 20   8  8  8       v 
Maj  6, 20   6  6  6     31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3        
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  12, 26   26  26  26        
Wrzesień  9, 23   23  23  23        
Październik  7, 21   21  21  21        
Listopad  4, 18   18  18  18     29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOSA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28             16  
Luty  11, 25             13  
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20              v 
Maj  6, 20            31   
Czerwiec  3, 17               
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18            29   
Grudzień  2, 16, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOSA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOSA 4/6  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BOSA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  11, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28       
Marzec  11, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28       
Kwiecień  8, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30       

Czerwiec  3, 17   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29      v 
Wrzesień  9, 23   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28       
Grudzień  2, 16, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BRANIBORSKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BRANIBORSKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BRANIBORSKA 16A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BRANIBORSKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BRANIBORSKA 17A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BRANIBORSKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BRANIBORSKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BRANIBORSKA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BRANIBORSKA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BRANIBORSKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BRATKOWA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BRATKOWA 9/11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     25   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BRATKOWA 9/11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     27   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     25   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BRZASK 10,10A-D  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  22 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 6, 20   7, 14, 21, 28    19 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 6, 20   7, 14, 21, 28    19   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 3, 17, 30   4, 11, 18, 25    16  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  14   

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  11   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  9   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  6   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  3   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  1, 29    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 14, 27   7, 15, 21, 28    26   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 11, 24   5, 12, 19, 27    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BRZASK 12  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   8  4, 10, 17, 24, 
31  

  22 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   5  7, 14, 21, 28    19 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   5  7, 14, 21, 28    19   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   2, 29   4, 11, 18, 25    16  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   28  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  14   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   25  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  11   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   23  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  9   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   20  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  6   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   17  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  3   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   15  3, 10, 17, 24, 
31  

  1, 29    

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   13  7, 15, 21, 28    26   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   10  5, 12, 19, 27    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BRZASK 14  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  22 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    19 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    19   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    16  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  14   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  11   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  9   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  6   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  3   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  1, 29    

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    26   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BRZASK 16  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  22 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    19 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    19   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    16  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  14   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  11   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  9   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  6   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  3   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  1, 29    

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    26   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BRZASK 3  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8, 22   7, 21   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  13, 27   5, 19   4, 18   6, 20   7, 14, 21, 28       
Marzec  13, 27   5, 19   4, 18   6, 20   7, 14, 21, 28       
Kwiecień  10, 24   2, 16, 29   1, 15, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   14, 28   13, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30      v 
Czerwiec  5, 19   11, 25   10, 24   12, 26   6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 17, 31   9, 23   8, 22   10, 24   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   6, 20   5, 19   7, 21   1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   3, 17   2, 16, 30   4, 18   5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   1, 15, 29   14, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   13, 26   12, 25   14, 27   7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   10, 23   9, 21   11, 24   5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BRZEŹNICKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 3, 9, 16, 23, 
30, 5, 11, 18, 
25, 7, 14, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29    22 21  

Luty  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 4, 11, 
18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26    19 18  

Marzec  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 29, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26    19   

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 5, 12, 19, 
26, 1, 8, 15, 20, 
27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   2, 9, 16, 23, 29    16  v 

Maj  8, 15, 22, 29, 4, 
10, 17, 24, 31, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  14   

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 7, 
14, 22, 28, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  11  v 

Lipiec  22, 3, 10, 17, 
24, 31, 5, 12, 
19, 26, 1, 8, 15, 
29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  9  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28, 2, 
9, 17, 23, 30, 5, 
12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  6   

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27, 2, 9, 
16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  3   

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   1, 8, 15, 22, 29    1, 29    
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Listopad  6, 14, 20, 27, 2, 
8, 16, 22, 29, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   5, 13, 19, 26    26   

Grudzień  4, 11, 18, 24, 6, 
13, 20, 28, 2, 9, 
16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   3, 10, 17, 23, 
31  

  23    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUDZISZYŃSKA 19/27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21               
Luty  4, 18               
Marzec  4, 18              v 
Kwiecień  1, 15, 27               
Maj  13, 27               
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25               
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUDZISZYŃSKA 19/27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21               
Luty  4, 18               
Marzec  4, 18              v 
Kwiecień  1, 15, 27               
Maj  13, 27               
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25               
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUDZISZYŃSKA 41  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUDZISZYŃSKA 46A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 14, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  3, 16, 30     23  

Luty  4, 18, 11, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  13, 27     20  
Marzec  4, 18, 11, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27, 8, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27, 6, 20   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  8, 15, 22, 29    20   

Czerwiec  10, 24, 3, 17   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22, 1, 15, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
    v 

Sierpień  5, 19, 12, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30, 9, 23   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28, 7, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  2, 9, 16, 23, 30       

Listopad  12, 25, 4, 18   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21, 2, 16, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUDZISZYŃSKA 47/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUDZISZYŃSKA 47A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUDZISZYŃSKA 48  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21         3, 16, 30     23  
Luty  4, 18         13, 27     20  
Marzec  4, 18         13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27         8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24         5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30         4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25         6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUDZISZYŃSKA 48A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUDZISZYŃSKA 49  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUDZISZYŃSKA 50 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUDZISZYŃSKA 50/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUDZISZYŃSKA 51  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUDZISZYŃSKA 51A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUDZISZYŃSKA 52  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUDZISZYŃSKA 60  na 2019 r. 
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUDZISZYŃSKA 63A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29         
Luty  4, 18   26  26  26        
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21        
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5        
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUDZISZYŃSKA 70  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUDZISZYŃSKA 70A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29         
Luty  4, 18   26  26  26        
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21        
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5        
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUDZISZYŃSKA 71  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUDZISZYŃSKA 72  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21               
Luty  4, 18               
Marzec  4, 18              v 
Kwiecień  1, 15, 27               
Maj  13, 27               
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25               
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUDZISZYŃSKA 73  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29         
Luty  4, 18   26  26  26        
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21        
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5        
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  4, 18   26  26  26      20  
Marzec  4, 18   26  26  26       v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23        
Maj  13, 27   21  21  21     20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18        
Lipiec  8, 22   16  16  16        
Sierpień  5, 19   13  13  13        
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10        
Październik  14, 28   8  8  8        
Listopad  12, 25   5  5  5     18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUDZISZYŃSKA 78/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 9, 16, 23, 30       
Luty  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Marzec  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27       
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUDZISZYŃSKA 78/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUDZISZYŃSKA 80  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUDZISZYŃSKA 82  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  4, 18   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  4, 18   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   21  21  21  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   5  5  5  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 100  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30         4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  6, 13, 20, 27         7, 14, 21, 28       
Marzec  6, 13, 20, 27         7, 14, 21, 28       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
       4, 11, 18, 25      v 

Maj  8, 15, 22, 29         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 12, 19, 26         6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
       4, 11, 18, 25       

Sierpień  7, 14, 21, 28         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  4, 11, 18, 25         5, 12, 19, 26       
Październik  2, 9, 16, 23, 30         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 14, 20, 27         7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 11, 18, 24         5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 100  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24              v 
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 100  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23         
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29         
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26         
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21         
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27         
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 100  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30               
Luty  6, 13, 20, 27               
Marzec  6, 13, 20, 27               
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
            v 

Maj  8, 15, 22, 29               
Czerwiec  5, 12, 19, 26               
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Sierpień  7, 14, 21, 28               
Wrzesień  4, 11, 18, 25               
Październik  2, 9, 16, 23, 30               
Listopad  6, 14, 20, 27               
Grudzień  4, 11, 18, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 100A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   8  8  8        
Luty  6, 13, 20, 27   5  5  5        
Marzec  6, 13, 20, 27   5  5  5        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 29   2, 29   2, 29        v 

Maj  8, 15, 22, 29   28  28  28        
Czerwiec  5, 12, 19, 26   25  25  25        
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 23  23  23        

Sierpień  7, 14, 21, 28   20  20  20        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   17  17  17        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   15  15  15        
Listopad  6, 14, 20, 27   13  13  13        
Grudzień  4, 11, 18, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 102  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21         4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  4, 18         7, 14, 21, 28       
Marzec  4, 18         7, 14, 21, 28       
Kwiecień  1, 15, 27         4, 11, 18, 25      v 
Maj  13, 27         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  10, 24         6, 13, 21, 27       
Lipiec  8, 22         4, 11, 18, 25       
Sierpień  5, 19         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  2, 16, 30         5, 12, 19, 26       
Październik  14, 28         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  12, 25         7, 15, 21, 28       
Grudzień  9, 21         5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 102-106  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  8 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    5 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  25   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  23   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  20   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 102A,104A,106A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  8 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    5 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  25   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  23   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  20   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 108A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  8 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    5 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  25   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  23   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  20   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 110ABC  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  8 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    5 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  25   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  23   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  20   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 112  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28         4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  4, 11, 18, 25         7, 14, 21, 28       
Marzec  4, 11, 18, 25         7, 14, 21, 28       
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27         4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 13, 20, 27         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  3, 10, 17, 24         6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29         4, 11, 18, 25       
Sierpień  5, 12, 19, 26         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30         5, 12, 19, 26       
Październik  7, 14, 21, 28         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 12, 18, 25         7, 15, 21, 28       
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30         5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 112ABC  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  8 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    5 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  25   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  23   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  20   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 114A-D  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  8 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    5 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  25   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  23   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  20   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 118A-D  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30, 
2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    8 14  

Luty  6, 13, 20, 27, 5, 
12, 19, 26, 1, 8, 
15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    5 11  

Marzec  6, 13, 20, 27, 5, 
12, 19, 26, 1, 8, 
15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    5   

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 2, 9, 16, 23, 
29, 5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    2, 29   v 

Maj  8, 15, 22, 29, 7, 
14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  28  v 

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 4, 
11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  25   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31, 2, 9, 16, 23, 
30, 5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  23   

Sierpień  7, 14, 21, 28, 6, 
13, 20, 27, 2, 9, 
17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  20   

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 3, 
10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  17   

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    15   
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Listopad  6, 14, 20, 27, 5, 
13, 19, 26, 2, 8, 
16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    13   

Grudzień  4, 11, 18, 24, 3, 
10, 17, 23, 31, 
6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 120ABC  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    8 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    5 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    5   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    2, 29   v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  28  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  25   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  23   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  20   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  17   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    15   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    13   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 124A-C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    8 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    5 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    5   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    2, 29   v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  28  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  25   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  23   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  20   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  17   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    15   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    13   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 130 A-F  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    8 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    5 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    5   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    2, 29   v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  28  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  25   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  23   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  20   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  17   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    15   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    13   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 132A-F  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    8 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    5 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    5   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27  4  2, 29   v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

2, 30   28  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

27  25   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

25  23   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

22  20   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

19  17   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28  17  15   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25  15  13   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 134A-F  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 8  7, 14, 21, 28    8 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   5  4, 11, 18, 25    5 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   5  4, 11, 18, 25    5   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   2, 29   1, 8, 15, 20, 27    2, 29   v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   28  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  28  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   25  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  25   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   23  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  23   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   20  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  20   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   17  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  17   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 15  7, 14, 21, 28    15   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   13  4, 12, 18, 25    13   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   10  2, 9, 16, 21, 30    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 136,138,140  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 8  7, 14, 21, 28    8 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   5  4, 11, 18, 25    5 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   5  4, 11, 18, 25    5   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   2, 29   1, 8, 15, 20, 27    2, 29   v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   28  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  28  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   25  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  25   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   23  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  23   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   20  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  20   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   17  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  17   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 15  7, 14, 21, 28    15   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   13  4, 12, 18, 25    13   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   10  2, 9, 16, 21, 30    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25      v 
Maj  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27       
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26       
Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28       
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7        
Luty  13, 27   4  4  4        
Marzec  13, 27   4  4  4        
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27         
Maj  8, 22   27  27  27       v 
Czerwiec  5, 19   24  24  24        
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22        
Sierpień  14, 28   19  19  19        
Wrzesień  11, 25   16  16  16        
Październik  9, 23   14  14  14        
Listopad  6, 20   12  12  12        
Grudzień  4, 18   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 26-26A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  8 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    5 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  25   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  23   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  20   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 28 -30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  8 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    5 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  25   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  23   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  20   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 8, 22   7, 21   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  8 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 19   4, 18   6, 20   7, 14, 21, 28    5 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 19   4, 18   6, 20   7, 14, 21, 28    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 16, 29   1, 15, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 14, 28   13, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 11, 25   10, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  25   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 9, 23   8, 22   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  23   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 20   5, 19   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  20   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 17   2, 16, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 15, 29   14, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 13, 26   12, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 10, 23   9, 21   11, 24   5, 12, 19, 27    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 70  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  12, 1, 8, 15, 22, 
5, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28       

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28       

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   4, 11, 18, 25       

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  2, 9, 16, 23, 30       

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  6, 13, 21, 27       

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  4, 11, 18, 25      v 

Sierpień  13, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  1, 8, 16, 22, 29       

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  5, 12, 19, 26      v 

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  3, 10, 17, 24, 
31  

     

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  7, 15, 21, 28       

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 74-78/ZBĄSZYŃSKA32,34  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  8 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    5 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  25   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  23   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  20   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 82  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23       14  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20       11  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      13   
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26         
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21         
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      12   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 82/84  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25      v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25       

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 84,86,88,90  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  8 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    5 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  25   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  23   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  20   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 92 -98  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23      8 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      5 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30      2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26      25   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24      23   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21      20   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18      17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30      15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24      10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 96  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28     4, 10, 17, 24, 
31  

  8 14  

Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25     7, 14, 21, 28    5 11  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25     7, 14, 21, 28    5   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27     4, 11, 18, 25    2, 29   v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27     2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  28   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24     6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  25   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29     4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  23   

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26     1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  20   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30     5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  17   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28     3, 10, 17, 24, 
31  

  15   

Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25     7, 15, 21, 28    13   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30     5, 12, 19, 27    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
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8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUKOWSKA 98  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   8, 22       4, 10, 17, 24, 
31  

  8 14  

Luty  6, 13, 20, 27   5, 19       7, 14, 21, 28    5 11  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 19       7, 14, 21, 28    5   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 16, 29       4, 11, 18, 25    2, 29   v 

Maj  8, 15, 22, 29   14, 28       2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  28   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   11, 25       6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  25   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23       4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  23   

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 20       1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  20   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 17       5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  17   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 15, 29       3, 10, 17, 24, 
31  

  15   

Listopad  6, 14, 20, 27   13, 26       7, 15, 21, 28    13   
Grudzień  4, 11, 18, 24   10, 23       5, 12, 19, 27    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 1/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      24  
Luty  6, 20   5  5  5      21  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     12   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      14  
Luty  6, 20   5  5  5      11  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     14   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 102ABC  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27  4  17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

2, 30   15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

27  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

25  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

22  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

19  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28  17  2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25  15  27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 104A-C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27  4  17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

2, 30   15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

27  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

25  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

22  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

19  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28  17  2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25  15  27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 106ABC  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 11/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  2, 15, 29     24  
Luty  6, 20   5  5  5  12, 26     21  
Marzec  6, 20   5  5  5  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   28  28  28  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   13  13  13  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   10  10  10  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 11/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      24  
Luty  6, 20   5  5  5      21  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     12   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 110  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 110-124  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27  4  17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

2, 30   15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

27  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

25  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

22  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

19  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28  17  2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25  15  27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 12/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  6, 20   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  6, 20   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   28  28  28  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   13  13  13  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 126A-C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 128ABC  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30      23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27      20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27      20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24      17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22      15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19      12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31      10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28      7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25      4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23      2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20      27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18      24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8        
Luty  6, 20   5  5  5        
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28        
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13        
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 150A-C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27  4  17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

2, 30   15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

27  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

25  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

22  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

19  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28  17  2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25  15  27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 152A-C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 8  4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 5  7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5  7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 29   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 28  2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 25  6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 23  4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 20  1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 17  5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 15  3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 13  7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 10  5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 154A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  6, 20   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  6, 20   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   28  28  28  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   13  13  13  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  6, 20   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  6, 20   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  3, 17, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  12, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  7, 21   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  4, 18   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  2, 16, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  14, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  11, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25         2, 8, 15, 22, 29       
Luty  1, 8, 15, 22         5, 12, 19, 26       
Marzec  1, 8, 15, 22, 29         5, 12, 19, 26       
Kwiecień  5, 12, 19, 26         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
       7, 14, 21, 28      v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28         4, 11, 18, 25       
Lipiec  5, 12, 19, 26         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 13, 20, 27         3, 10, 17, 24       
Październik  4, 11, 18, 25         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 8, 16, 22, 29         5, 13, 19, 26       
Grudzień  6, 13, 20, 28         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29       

Luty  6, 20   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       
Marzec  6, 20   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  7, 14, 21, 28       

Czerwiec  12, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  7, 21   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  14, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      14  
Luty  6, 20   5  5  5      11  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     14   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 2A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 9, 
23, 2, 8, 15, 22, 
29  

 8  8  8        

Luty  1, 8, 15, 22, 6, 
20, 5, 12, 19, 26  

 5  5  5        

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
6, 20, 5, 12, 19, 
26  

 5  5  5        

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 3, 
17, 30, 2, 9, 16, 
23, 29  

 2, 29   2, 29   2, 29        v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 15, 29, 7, 
14, 21, 28  

 28  28  28        

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 
12, 26, 4, 11, 
18, 25  

 25  25  25        

Lipiec  5, 12, 19, 26, 
10, 24, 2, 9, 16, 
23, 30  

 23  23  23        

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
7, 21, 6, 13, 20, 
27  

 20  20  20        

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 4, 
18, 3, 10, 17, 24  

 17  17  17        

Październik  4, 11, 18, 25, 2, 
16, 30, 1, 8, 15, 
22, 29  

 15  15  15        

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
14, 27, 5, 13, 
19, 26  

 13  13  13        



 

2 
 

Grudzień  6, 13, 20, 28, 
11, 24, 3, 10, 
17, 23, 31  

 10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 3/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  2, 15, 29     24  
Luty  6, 20   5  5  5  12, 26     21  
Marzec  6, 20   5  5  5  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   28  28  28  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   13  13  13  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   10  10  10  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 34/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      14  
Luty  6, 20   5  5  5      11  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     14   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 34/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      14  
Luty  6, 20   5  5  5      11  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     14   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 36  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  2, 15, 29     14  
Luty  6, 20   5  5  5  12, 26     11  
Marzec  6, 20   5  5  5  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   28  28  28  7, 14, 21, 28    15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   13  13  13  5, 13, 19, 26    14   
Grudzień  11, 24   10  10  10  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      14  
Luty  6, 20   5  5  5      11  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     14   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      14  
Luty  6, 20   5  5  5      11  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     14   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      14  
Luty  6, 20   5  5  5      11  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     14   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 42  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  6, 20   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  6, 20   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   28  28  28  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   13  13  13  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  6, 20   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  6, 20   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   28  28  28  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   13  13  13  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  6, 20   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  6, 20   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   28  28  28  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   13  13  13  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  6, 20   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  6, 20   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   28  28  28  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   13  13  13  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  2, 15, 29     24  
Luty  6, 20   5  5  5  12, 26     21  
Marzec  6, 20   5  5  5  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   28  28  28  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   13  13  13  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   10  10  10  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      14  
Luty  6, 20   5  5  5      11  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     14   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16      14  

Luty  6, 20   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13      11  
Marzec  6, 20   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  3, 17, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8     15   

Czerwiec  12, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5       v 
Lipiec  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  7, 21   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  4, 18   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  2, 16, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  14, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     14   
Grudzień  11, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      14  
Luty  6, 20   5  5  5      11  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     14   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 56  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      14  
Luty  6, 20   5  5  5      11  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     14   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 58  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             14  
Luty  6, 20             11  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29            15   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            14   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 5A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      24  
Luty  6, 20   5  5  5      21  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     12   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  6, 20   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  6, 20   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   28  28  28  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   13  13  13  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, BUŁGARSKA 60  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8        
Luty  6, 20   5  5  5        
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28        
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13        
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   8  8  8        
Luty  1, 8, 15, 22   5  5  5        
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   5  5  5        
Kwiecień  5, 12, 19, 26   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 28  28  28       v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   25  25  25        
Lipiec  5, 12, 19, 26   23  23  23        
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   20  20  20        
Wrzesień  6, 13, 20, 27   17  17  17        
Październik  4, 11, 18, 25   15  15  15        
Listopad  2, 8, 16, 22, 29   13  13  13        
Grudzień  6, 13, 20, 28   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 62  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8        
Luty  6, 20   5  5  5        
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28        
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13        
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      14  
Luty  6, 20   5  5  5      11  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     14   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 66/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  6, 20   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  6, 20   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   28  28  28  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   13  13  13  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 68  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 8        

Luty  6, 20   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   5        
Marzec  6, 20   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   5        
Kwiecień  3, 17, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   2, 29        v 
Maj  15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   28        

Czerwiec  12, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   25       v 
Lipiec  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   23        
Sierpień  7, 21   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   20        
Wrzesień  4, 18   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   17        
Październik  2, 16, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 15        

Listopad  14, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   13        
Grudzień  11, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 68A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  6, 20   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  6, 20   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   28  28  28  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   13  13  13  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      24  
Luty  6, 20   5  5  5      21  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     12   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 70  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      14  
Luty  6, 20   5  5  5      11  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     14   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 70A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      14  
Luty  6, 20   5  5  5      11  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     14   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 72  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25               
Luty  1, 8, 15, 22               
Marzec  1, 8, 15, 22, 29               
Kwiecień  5, 12, 19, 26               
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
            v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28               
Lipiec  5, 12, 19, 26               
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30               
Wrzesień  6, 13, 20, 27               
Październik  4, 11, 18, 25               
Listopad  2, 8, 16, 22, 29               
Grudzień  6, 13, 20, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 72/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      14  
Luty  6, 20   5  5  5      11  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     14   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 74  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  6, 20   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  6, 20   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   28  28  28  8, 15, 22, 29    15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   13  13  13  6, 14, 20, 27    14   
Grudzień  11, 24   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 74A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      14  
Luty  6, 20   5  5  5      11  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     14   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 76-78ABC  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27  4  17   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

2, 30   15  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

27  12  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

25  10  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

22  7   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

19  4   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28  17  2, 30    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25  15  27   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      14  
Luty  6, 20   5  5  5      11  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     15   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     14   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 80-80A-D  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   3, 30   7, 14, 21, 28    24 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   27  4, 11, 18, 25    21 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   27  4, 11, 18, 25    21   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   24  1, 8, 15, 20, 27  4  18  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   22  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

2, 30   16   

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   19  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

27  13   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   17  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

25  11   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   14  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

22  8  v 

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   11  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

19  5   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   9  7, 14, 21, 28  17  3, 31    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   6  4, 12, 18, 25  15  28   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 4  2, 9, 16, 21, 30    27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BUŁGARSKA 86-100  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    23 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    20   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27  4, 18   17  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

2, 16, 30   15  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

13, 27   12   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

11, 25   10   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

8, 22   7   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

5, 19   4   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28  3, 17, 31   2, 30    

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25  15, 28   27   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    24    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BYCZYŃSKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      24  
Luty  6, 20   5  5  5      21  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     12   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BYCZYŃSKA 11A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  2, 15, 29     24  
Luty  6, 20   5  5  5  12, 26     21  
Marzec  6, 20   5  5  5  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   28  28  28  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   13  13  13  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   10  10  10  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BYCZYŃSKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      24  
Luty  6, 20   5  5  5      21  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     12   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BYCZYŃSKA 12/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      24  
Luty  6, 20   5  5  5      21  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     12   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BYCZYŃSKA 12A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      24  
Luty  6, 20   5  5  5      21  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     12   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BYCZYŃSKA 13/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  2, 15, 29     24  
Luty  6, 20   5  5  5  12, 26     21  
Marzec  6, 20   5  5  5  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   28  28  28  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   13  13  13  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   10  10  10  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BYCZYŃSKA 1A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      24  
Luty  6, 20   5  5  5      21  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     12   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BYCZYŃSKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  2, 15, 29     24  
Luty  6, 20   5  5  5  12, 26     21  
Marzec  6, 20   5  5  5  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   28  28  28  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   13  13  13  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   10  10  10  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BYCZYŃSKA 2A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  2, 15, 29     24  
Luty  6, 20   5  5  5  12, 26     21  
Marzec  6, 20   5  5  5  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   28  28  28  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   13  13  13  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   10  10  10  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BYCZYŃSKA 3/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  2, 15, 29     24  
Luty  6, 20   5  5  5  12, 26     21  
Marzec  6, 20   5  5  5  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   28  28  28  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   13  13  13  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   10  10  10  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BYCZYŃSKA 3A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         2, 15, 29     24  
Luty  6, 20         12, 26     21  
Marzec  6, 20         12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30         2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29         7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26         4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18         3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27         5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24         10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BYCZYŃSKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      24  
Luty  6, 20   5  5  5      21  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     12   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BYCZYŃSKA 4A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  2, 15, 29     24  
Luty  6, 20   5  5  5  12, 26     21  
Marzec  6, 20   5  5  5  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   28  28  28  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   13  13  13  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   10  10  10  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BYCZYŃSKA 5/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  2, 15, 29     24  
Luty  6, 20   5  5  5  12, 26     21  
Marzec  6, 20   5  5  5  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   28  28  28  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   13  13  13  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   10  10  10  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BYCZYŃSKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      24  
Luty  6, 20   5  5  5      21  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     12   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BYCZYŃSKA 6 B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             24  
Luty  6, 20             21  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29            13   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            12   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BYCZYŃSKA 6A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  2, 15, 29     24  
Luty  6, 20   5  5  5  12, 26     21  
Marzec  6, 20   5  5  5  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   28  28  28  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   13  13  13  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   10  10  10  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BYCZYŃSKA 6C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      24  
Luty  6, 20   5  5  5      21  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     12   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BYCZYŃSKA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      24  
Luty  6, 20   5  5  5      21  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     12   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BYCZYŃSKA 7A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  2, 15, 29     24  
Luty  6, 20   5  5  5  12, 26     21  
Marzec  6, 20   5  5  5  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   28  28  28  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   13  13  13  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   10  10  10  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BYCZYŃSKA 7B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  2, 15, 29     24  
Luty  6, 20   5  5  5  12, 26     21  
Marzec  6, 20   5  5  5  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   28  28  28  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   13  13  13  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   10  10  10  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BYCZYŃSKA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8  2, 15, 29     24  
Luty  6, 20   5  5  5  12, 26     21  
Marzec  6, 20   5  5  5  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   28  28  28  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   13  13  13  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   10  10  10  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BYCZYŃSKA 8A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   11, 25   10, 24   16  2, 8, 15, 22, 29       
Luty  6, 20   8, 22   7, 21   13  5, 12, 19, 26       
Marzec  6, 20   8, 22   7, 21   13  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   5, 19   4, 18   10  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   4, 17, 31   2, 16, 30   8  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26   14, 28   13, 27   5  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   12, 26   11, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  7, 21   9, 23   8, 22   28  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   6, 20   5, 19   25  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   4, 18   3, 17, 31   23  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   2, 16, 29   15, 28   20  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   13, 28   12, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, BYCZYŃSKA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8      24  
Luty  6, 20   5  5  5      21  
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28     13   
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13     12   
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CEDZYŃSKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CEDZYŃSKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CEDZYŃSKA 6A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13     28  v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10        
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25     26   
Grudzień  5, 19   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CEDZYŃSKA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28    28  v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26    26   
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             18  
Luty  14, 28             15  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23            28  v 
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21            26   
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CEDZYŃSKA 9/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         2, 8, 15, 22, 29       
Luty  14, 28         5, 12, 19, 26       
Marzec  14, 28         5, 12, 19, 26       
Kwiecień  11, 25         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23         7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21         4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26         3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21         5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CEGLANA 1/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21      18  
Luty  11, 25   18  18  18      15  
Marzec  11, 25   18  18  18        
Kwiecień  8, 20   15  15  15        
Maj  6, 20   13  13  13       v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10     3   
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8        
Sierpień  12, 26   5  5  5        
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  7, 21   28  28  28        
Listopad  4, 18   25  25  25        
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CEGLANA 3/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21      18  
Luty  11, 25   18  18  18      15  
Marzec  11, 25   18  18  18        
Kwiecień  8, 20   15  15  15        
Maj  6, 20   13  13  13       v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10     3   
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8        
Sierpień  12, 26   5  5  5        
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  7, 21   28  28  28        
Listopad  4, 18   25  25  25        
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CEGLANA 4  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28               
Luty  11, 25               
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20              v 
Czerwiec  3, 17               
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CEGLANA 4  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28               
Luty  4, 11, 18, 25               
Marzec  4, 11, 18, 25               
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27              v 
Maj  6, 13, 20, 27               
Czerwiec  3, 10, 17, 24               
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29               
Sierpień  5, 12, 19, 26               
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30               
Październik  7, 14, 21, 28               
Listopad  4, 12, 18, 25               
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CHŁODNA 10/LODOWA 10,12A5A,17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    10 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29  4  4  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

2, 30   2, 30    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

27  27   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

25  25   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

22  22  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

19  19   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29  17  17   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26  15  15   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CHŁODNA 3  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23      10 16  
Luty  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      7 13  
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      7   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30      4  v 
Maj  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      2, 30    
Czerwiec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26      27   
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24      25   
Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21      22  v 
Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18      19   
Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30      17   
Listopad  5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      15   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24      12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CHŁODNA 5  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 7  7  7     10 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 4  4  4     7 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4  4  4     7   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 1, 27   1, 27   1, 27      4  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 27  27  27     2, 30    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 24  24  24     27   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 22  22  22     25   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 19  19  19     22   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 16  16  16     19   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 14  14  14     17   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 12  12  12     15   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 9  9  9     12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CHŁODNA 6B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    10 16  
Luty  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7 13  
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29    4  v 
Maj  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
  2, 30    

Czerwiec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  27   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  25   

Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  22  v 

Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  19   

Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29    17   
Listopad  5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26    15   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CHŁODNA 7-9/LODOWA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23      10 16  
Luty  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      7 13  
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      7   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30    4  4  v 
Maj  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29    2, 30   2, 30    
Czerwiec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26    27  27   
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24    25  25   
Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21    22  22  v 
Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18    19  19   
Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30    17  17   
Listopad  5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27    15  15   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24      12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CHŁODNA 8  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    10 16  
Luty  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7 13  
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29    4  v 
Maj  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
  2, 30    

Czerwiec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  27   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  25   

Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  22  v 

Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  19   

Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29    17   
Listopad  5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26    15   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CHOMĘCICKA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CHOMĘCICKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CHOMĘCICKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CHOMĘCICKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CHOMĘCICKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CHRYZANTEMOWA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28        
Luty  12, 26   25  25  25        
Marzec  12, 26   25  25  25       v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20        
Maj  7, 21   20  20  20        
Czerwiec  4, 18   17  17  17        
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15        
Sierpień  13, 27   12  12  12        
Wrzesień  10, 24   9  9  9        
Październik  8, 22   7  7  7        
Listopad  5, 19   4  4  4        
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CHRYZANTEMOWA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28      24  
Luty  12, 26   25  25  25      21  
Marzec  12, 26   25  25  25       v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20        
Maj  7, 21   20  20  20     22   
Czerwiec  4, 18   17  17  17        
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15        
Sierpień  13, 27   12  12  12        
Wrzesień  10, 24   9  9  9        
Październik  8, 22   7  7  7        
Listopad  5, 19   4  4  4     20   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CHRYZANTEMOWA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28      24  
Luty  12, 26   25  25  25      21  
Marzec  12, 26   25  25  25       v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20        
Maj  7, 21   20  20  20     22   
Czerwiec  4, 18   17  17  17        
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15        
Sierpień  13, 27   12  12  12        
Wrzesień  10, 24   9  9  9        
Październik  8, 22   7  7  7        
Listopad  5, 19   4  4  4     20   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CHRYZANTEMOWA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28  4, 17, 31     24  
Luty  12, 26   25  25  25  14, 28     21  
Marzec  12, 26   25  25  25  14, 28      v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Maj  7, 21   20  20  20  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  4, 18   17  17  17  6, 13, 21, 27       
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15  4, 11, 18, 25       
Sierpień  13, 27   12  12  12  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  10, 24   9  9  9  5, 12, 19, 26       
Październik  8, 22   7  7  7  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  5, 19   4  4  4  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CHRYZANTEMOWA 8A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28      24  
Luty  12, 26   25  25  25      21  
Marzec  12, 26   25  25  25       v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20        
Maj  7, 21   20  20  20     22   
Czerwiec  4, 18   17  17  17        
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15        
Sierpień  13, 27   12  12  12        
Wrzesień  10, 24   9  9  9        
Październik  8, 22   7  7  7        
Listopad  5, 19   4  4  4     20   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CMENTARNA  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21         3, 9, 16, 23, 30       
Luty  4, 18         6, 13, 20, 27       
Marzec  4, 18         6, 13, 20, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  10, 24         5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30         4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25         6, 14, 20, 27       
Grudzień  9, 21         4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CMENTARNA  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21         3, 9, 16, 23, 30       
Luty  4, 18         6, 13, 20, 27       
Marzec  4, 18         6, 13, 20, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  10, 24         5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30         4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25         6, 14, 20, 27       
Grudzień  9, 21         4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CMENTARNA /BRAMA NR 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28         3, 9, 16, 23, 30       
Luty  4, 11, 18, 25         6, 13, 20, 27       
Marzec  4, 11, 18, 25         6, 13, 20, 27      v 
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 13, 20, 27         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  3, 10, 17, 24         5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 12, 19, 26         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30         4, 11, 18, 25       
Październik  7, 14, 21, 28         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 12, 18, 25         6, 14, 20, 27       
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30         4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CMENTARNA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21               
Luty  4, 18               
Marzec  4, 18              v 
Kwiecień  1, 15, 27               
Maj  13, 27               
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25               
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CMENTARNA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CMENTARNA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21               
Luty  4, 18               
Marzec  4, 18              v 
Kwiecień  1, 15, 27               
Maj  13, 27               
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25               
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CMENTARNA 24/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CMENTARNA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  4, 18   27  27  27      21  
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22     21   
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6     19   
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CMENTARNA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21         3, 9, 16, 23, 30       
Luty  4, 18         6, 13, 20, 27       
Marzec  4, 18         6, 13, 20, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  10, 24         5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30         4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25         6, 14, 20, 27       
Grudzień  9, 21         4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CYNIOWA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  1, 15   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  7, 14, 21, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28       
Grudzień  6, 20   27  27  27  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CYNIOWA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CYNIOWA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CYNIOWA 4  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, CYNIOWA 5  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZECHOSŁOWACKA 106  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZECHOSŁOWACKA 106A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24        v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22         

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  7, 15, 21, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  5, 12, 19, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZECHOSŁOWACKA 108  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 5, 18   4, 17, 31   3, 16, 30   5, 11, 18, 25       

Luty  7, 14, 21, 28   1, 15   14, 28   13, 27   1, 8, 15, 22       
Marzec  7, 14, 21, 28   1, 15, 29   14, 28   13, 27   1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  4, 11, 18, 25   12, 26   11, 25   10, 24   5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30   10, 24   9, 23   8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 22   6, 21   5, 19   7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 19   4, 18   3, 17, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   2, 17, 30   1, 16, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30      v 
Wrzesień  5, 12, 19, 26   13, 27   12, 26   11, 25   6, 13, 20, 27       
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 11, 25   10, 24   9, 23   4, 11, 18, 25       

Listopad  7, 15, 21, 28   8, 22   7, 21   6, 20   2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  5, 12, 19, 27   6, 20   5, 19   4, 18   6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZECHOSŁOWACKA 108  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         5, 11, 18, 25       
Luty  14, 28         1, 8, 15, 22       
Marzec  14, 28         1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  11, 25         5, 12, 19, 26      v 
Maj  9, 23         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  6, 21         7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 18         5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 16, 29         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  12, 26         6, 13, 20, 27       
Październik  10, 24         4, 11, 18, 25       
Listopad  7, 21         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  5, 19         6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16  5, 18     16  
Luty  14, 28   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  14, 28   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  11, 25   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  9, 23   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  6, 21   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  12, 26   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  10, 24   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  7, 21   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  5, 19   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16  5, 18     16  
Luty  14, 28   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  14, 28   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  11, 25   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  9, 23   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  6, 21   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  12, 26   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  10, 24   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  7, 21   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  5, 19   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16      16  
Luty  14, 28   13  13  13      13  
Marzec  14, 28   13  13  13        
Kwiecień  11, 25   10  10  10       v 
Maj  9, 23   8  8  8     29   
Czerwiec  6, 21   5  5  5        
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28        
Wrzesień  12, 26   25  25  25        
Październik  10, 24   23  23  23        
Listopad  7, 21   20  20  20     27   
Grudzień  5, 19   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16  5, 18     16  
Luty  14, 28   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  14, 28   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  11, 25   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  9, 23   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  6, 21   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  12, 26   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  10, 24   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  7, 21   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  5, 19   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16      16  
Luty  14, 28   13  13  13      13  
Marzec  14, 28   13  13  13        
Kwiecień  11, 25   10  10  10       v 
Maj  9, 23   8  8  8     29   
Czerwiec  6, 21   5  5  5        
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28        
Wrzesień  12, 26   25  25  25        
Październik  10, 24   23  23  23        
Listopad  7, 21   20  20  20     27   
Grudzień  5, 19   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16  5, 18     16  
Luty  14, 28   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  14, 28   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  11, 25   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  9, 23   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  6, 21   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  12, 26   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  10, 24   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  7, 21   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  5, 19   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             16  
Luty  14, 28             13  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23            29   
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21            27   
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZECHOSŁOWACKA 151/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16      16  
Luty  14, 28   13  13  13      13  
Marzec  14, 28   13  13  13        
Kwiecień  11, 25   10  10  10       v 
Maj  9, 23   8  8  8     29   
Czerwiec  6, 21   5  5  5        
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28        
Wrzesień  12, 26   25  25  25        
Październik  10, 24   23  23  23        
Listopad  7, 21   20  20  20     27   
Grudzień  5, 19   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZECHOSŁOWACKA 153  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16      16  
Luty  14, 28   13  13  13      13  
Marzec  14, 28   13  13  13        
Kwiecień  11, 25   10  10  10       v 
Maj  9, 23   8  8  8     29   
Czerwiec  6, 21   5  5  5        
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28        
Wrzesień  12, 26   25  25  25        
Październik  10, 24   23  23  23        
Listopad  7, 21   20  20  20     27   
Grudzień  5, 19   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZECHOSŁOWACKA 155  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16      16  
Luty  14, 28   13  13  13      13  
Marzec  14, 28   13  13  13        
Kwiecień  11, 25   10  10  10       v 
Maj  9, 23   8  8  8     29   
Czerwiec  6, 21   5  5  5        
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28        
Wrzesień  12, 26   25  25  25        
Październik  10, 24   23  23  23        
Listopad  7, 21   20  20  20     27   
Grudzień  5, 19   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16      16  
Luty  14, 28   13  13  13      13  
Marzec  14, 28   13  13  13        
Kwiecień  11, 25   10  10  10       v 
Maj  9, 23   8  8  8     29   
Czerwiec  6, 21   5  5  5        
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28        
Wrzesień  12, 26   25  25  25        
Październik  10, 24   23  23  23        
Listopad  7, 21   20  20  20     27   
Grudzień  5, 19   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16      16  
Luty  14, 28   13  13  13      13  
Marzec  14, 28   13  13  13        
Kwiecień  11, 25   10  10  10       v 
Maj  9, 23   8  8  8     29   
Czerwiec  6, 21   5  5  5        
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28        
Wrzesień  12, 26   25  25  25        
Październik  10, 24   23  23  23        
Listopad  7, 21   20  20  20     27   
Grudzień  5, 19   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             16  
Luty  14, 28             13  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23            29   
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21            27   
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, CZECHOSŁOWACKA 175/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16      16  
Luty  14, 28   13  13  13      13  
Marzec  14, 28   13  13  13        
Kwiecień  11, 25   10  10  10       v 
Maj  9, 23   8  8  8     29   
Czerwiec  6, 21   5  5  5        
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28        
Wrzesień  12, 26   25  25  25        
Październik  10, 24   23  23  23        
Listopad  7, 21   20  20  20     27   
Grudzień  5, 19   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZECHOSŁOWACKA 176  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

             

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

             

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

             

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

       5, 12, 19, 26  4    v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

       4, 10, 17, 24, 
31  

2, 30   29   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

       7, 14, 22, 28  27     

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

       5, 12, 19, 26  25     

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

       2, 9, 17, 23, 30  22     

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       6, 13, 20, 27  19     

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       4, 11, 18, 25  17     

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

       2, 8, 16, 22, 29  15  27   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZECHOSŁOWACKA 176/25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16      16  
Luty  14, 28   13  13  13      13  
Marzec  14, 28   13  13  13        
Kwiecień  11, 25   10  10  10       v 
Maj  9, 23   8  8  8     29   
Czerwiec  6, 21   5  5  5        
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28        
Wrzesień  12, 26   25  25  25        
Październik  10, 24   23  23  23        
Listopad  7, 21   20  20  20     27   
Grudzień  5, 19   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZECHOSŁOWACKA 177A,B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

           16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

           13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

             

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

            v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          29   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

             

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

             

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

             

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

             

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

             

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

          27   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZECHOSŁOWACKA 177B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16  5, 11, 18, 25    9 16  
Luty  14, 28   13  13  13  1, 8, 15, 22    6 13  
Marzec  14, 28   13  13  13  1, 8, 15, 22, 29    6   
Kwiecień  11, 25   10  10  10  5, 12, 19, 26    3, 30   v 
Maj  9, 23   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  6, 21   5  5  5  7, 14, 22, 28    26   
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26    24   
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30    21   
Wrzesień  12, 26   25  25  25  6, 13, 20, 27    18   
Październik  10, 24   23  23  23  4, 11, 18, 25    16   
Listopad  7, 21   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  5, 19   18  18  18  6, 13, 20, 28    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZECHOSŁOWACKA 179  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30       16  

Luty  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27       13  
Marzec  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24        v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22      29   

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  7, 15, 21, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20      27   
Grudzień  5, 12, 19, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16      16  
Luty  14, 28   13  13  13      13  
Marzec  14, 28   13  13  13        
Kwiecień  11, 25   10  10  10       v 
Maj  9, 23   8  8  8     29   
Czerwiec  6, 21   5  5  5        
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28        
Wrzesień  12, 26   25  25  25        
Październik  10, 24   23  23  23        
Listopad  7, 21   20  20  20     27   
Grudzień  5, 19   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         5, 11, 18, 25       
Luty  14, 28         1, 8, 15, 22       
Marzec  14, 28         1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  11, 25         5, 12, 19, 26      v 
Maj  9, 23         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  6, 21         7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 18         5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 16, 29         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  12, 26         6, 13, 20, 27       
Październik  10, 24         4, 11, 18, 25       
Listopad  7, 21         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  5, 19         6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZECHOSŁOWACKA 181B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZECHOSŁOWACKA 183  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16  5, 18     16  
Luty  14, 28   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  14, 28   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  11, 25   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  9, 23   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  6, 21   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  12, 26   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  10, 24   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  7, 21   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  5, 19   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZECHOSŁOWACKA 187  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZECHOSŁOWACKA 187  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             16  
Luty  14, 28             13  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23            29   
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21            27   
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEMPIŃSKA 3/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZESŁAWA GERWELA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  14, 28   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  6, 21   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  5, 19   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZESŁAWA GERWELA 4/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  14, 28   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  6, 21   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  5, 19   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZESŁAWA GERWELA 5/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  14, 28   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  6, 21   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  5, 19   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZESŁAWA GERWELA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  14, 28   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  6, 21   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  5, 19   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 1 A,B,C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    24 23  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21 20  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    18   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  5   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    28   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 11,13,15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 9  4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    24 23  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 6  7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21 20  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6  7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 3, 30   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    18   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 29  2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 26  6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 24  4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 21  1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 18  5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  5   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 16  3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 14  7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    28   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 11  5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 17,19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    24 23  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21 20  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    18   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  5   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    28   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   5, 11, 18, 25   9  16  2, 8, 15, 22, 29       
Luty  1, 8, 15, 22   1, 8, 15, 22   6  13  5, 12, 19, 26       
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   6  13  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   3, 30   10  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 4, 10, 17, 24, 
31  

 29  8  7, 14, 21, 28      v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   7, 14, 22, 28   26  5  4, 11, 18, 25      v 
Lipiec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   24  3, 31   2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   2, 9, 17, 23, 30   21  28  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   18  25  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   16  23  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 8, 16, 22, 29   2, 8, 16, 22, 29   14  20  5, 13, 19, 26       
Grudzień  6, 13, 20, 28   6, 13, 20, 28   11  18  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 18A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   11, 25, 5, 18   10, 24   16  2, 8, 15, 22, 29       
Luty  6, 20   8, 22, 1, 15   7, 21   13  5, 12, 19, 26       
Marzec  6, 20   8, 22, 1, 15, 29   7, 21   13  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   5, 19, 12, 26   4, 18   10  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   4, 17, 31, 10, 

24  
 2, 16, 30   8  7, 14, 21, 28       

Czerwiec  12, 26   14, 28, 7, 22   13, 27   5  4, 11, 18, 25      v 
Lipiec  10, 24   12, 26, 5, 19   11, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  7, 21   9, 23, 2, 17, 30   8, 22   28  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   6, 20, 13, 27   5, 19   25  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   4, 18, 11, 25   3, 17, 31   23  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   2, 16, 29, 8, 22   15, 28   20  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   13, 28, 6, 20   12, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 18B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29       

Luty  1, 8, 15, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  7, 14, 21, 28      v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  4, 11, 18, 25      v 
Lipiec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26       
Grudzień  6, 13, 20, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 19/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 9  2, 8, 15, 22, 29       

Luty  6, 20   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   6  5, 12, 19, 26       
Marzec  6, 20   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 30   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   29  7, 14, 21, 28       

Czerwiec  12, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   26  4, 11, 18, 25      v 
Lipiec  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   24  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   21  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   18  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 16  1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  14, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   14  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   11  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  6, 20   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  6, 20   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  3, 17, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  12, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5       v 
Lipiec  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  7, 21   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  4, 18   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  2, 16, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  14, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  11, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   9  9  9        
Luty  1, 8, 15, 22   6  6  6        
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   6  6  6        
Kwiecień  5, 12, 19, 26   3, 30   3, 30   3, 30         
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 29  29  29       v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   26  26  26        
Lipiec  5, 12, 19, 26   24  24  24        
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   21  21  21        
Wrzesień  6, 13, 20, 27   18  18  18        
Październik  4, 11, 18, 25   16  16  16        
Listopad  2, 8, 16, 22, 29   14  14  14        
Grudzień  6, 13, 20, 28   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 20-22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    24 23  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21 20  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    18   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  5   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    28   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    24 23  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21 20  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    18   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  5   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    28   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 2-2B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16     24 23  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13     21 20  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13     21   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10     18   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8     16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     13  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31      11  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28     8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25     5   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23     3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     28   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 24-26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    24 23  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21 20  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    18   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  5   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    28   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 28-30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    24 23  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21 20  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    18   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  5   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    28   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     15   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   9  9  9  2, 8, 15, 22, 29       
Luty  1, 8, 15, 22   6  6  6  5, 12, 19, 26       
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   6  6  6  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  5, 12, 19, 26   3, 30   3, 30   3, 30   2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 29  29  29  7, 14, 21, 28      v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   26  26  26  4, 11, 18, 25       
Lipiec  5, 12, 19, 26   24  24  24  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   21  21  21  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 13, 20, 27   18  18  18  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 11, 18, 25   16  16  16  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 8, 16, 22, 29   14  14  14  5, 13, 19, 26       
Grudzień  6, 13, 20, 28   11  11  11  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 30A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    24 23  

Luty  6, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21 20  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    18   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11  v 

Sierpień  7, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  5   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    28   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 33  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  2, 15, 29     23  
Luty  6, 20, 5   6  6  6  12, 26     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   29  29  29  7, 14, 21, 28    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   24  24  24  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21, 6   21  21  21  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   14  14  14  5, 13, 19, 26    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 35/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     15   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 37  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  2, 15, 29     23  
Luty  6, 20   6  6  6  12, 26     20  
Marzec  6, 20   6  6  6  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   29  29  29  7, 14, 21, 28    16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   24  24  24  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   21  21  21  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   14  14  14  5, 13, 19, 26    15   
Grudzień  11, 24   11  11  11  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 4,4A4B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    24 23  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21 20  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    18   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  5   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    28   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 43  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     15   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 45  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9      23  
Luty  6, 20   6  6  6      20  
Marzec  6, 20   6  6  6        
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  15, 29   29  29  29     16   
Czerwiec  12, 26   26  26  26        
Lipiec  10, 24   24  24  24        
Sierpień  7, 21   21  21  21        
Wrzesień  4, 18   18  18  18        
Październik  2, 16, 30   16  16  16        
Listopad  14, 27   14  14  14     15   
Grudzień  11, 24   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 6,6A,6B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16     24 23  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13     21 20  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13     21   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10     18   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8     16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     13  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31      11  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28     8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25     5   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23     3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     28   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 7,9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    24 23  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21 20  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    18   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  5   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    28   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZEŚNIKOWSKA 8,10,12/HUSARSKA 1-3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   3, 30   2, 8, 15, 22, 29    24 23  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   27  5, 12, 19, 26    21 20  

Marzec  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   27  5, 12, 19, 26    21   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   24  2, 9, 16, 23, 29    18   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   22  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  16   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   19  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   17  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   14  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

Wrzesień  16, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   11  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  5   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   9  1, 8, 15, 22, 29    3, 31    

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   6  5, 13, 19, 26    28   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 4  3, 10, 17, 23, 
31  

  27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZĘSTOCHOWSKA 1/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZĘSTOCHOWSKA 11/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZĘSTOCHOWSKA 11/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZĘSTOCHOWSKA 12/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZĘSTOCHOWSKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZĘSTOCHOWSKA 14 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZĘSTOCHOWSKA 14A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  13, 27   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Marzec  13, 27   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZĘSTOCHOWSKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         4, 17, 31     18  
Luty  13, 27         14, 28     15  
Marzec  13, 27         14, 28       
Kwiecień  10, 24         4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19         6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31         4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25         5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20         7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18         12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZĘSTOCHOWSKA 1A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZĘSTOCHOWSKA 1B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZĘSTOCHOWSKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZĘSTOCHOWSKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZĘSTOCHOWSKA 2 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZĘSTOCHOWSKA 2A/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZĘSTOCHOWSKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZĘSTOCHOWSKA 3A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZĘSTOCHOWSKA 4/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZĘSTOCHOWSKA 4A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  30, 10, 24             18  
Luty  7, 21             15  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18              v 
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27            6   
Lipiec  31, 11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27            5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         4, 17, 31     18  
Luty  13, 27         14, 28     15  
Marzec  13, 27         14, 28       
Kwiecień  10, 24         4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19         6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31         4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25         5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20         7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18         12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15      18  
Luty  13, 27   12  12  12      15  
Marzec  13, 27   12  12  12        
Kwiecień  10, 24   9  9  9       v 
Maj  8, 22   7  7  7        
Czerwiec  5, 19   4  4  4     6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  14, 28   27  27  27        
Wrzesień  11, 25   24  24  24        
Październik  9, 23   22  22  22        
Listopad  6, 20   19  19  19        
Grudzień  4, 18   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  13, 27   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  13, 27   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  10, 24   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  8, 22   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 19   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  14, 28   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  11, 25   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  9, 23   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 20   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 18   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, CZĘSTOCHOWSKA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  22, 5, 11, 18, 
25, 2, 8, 15, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  4, 17, 31     18  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  14, 28     15  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  14, 28       

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  4, 11, 18, 25      v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  2, 9, 16, 23, 30       

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27    6   

Lipiec  23, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25      v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29       

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 19, 26       

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  3, 10, 17, 24, 
31  

     

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  7, 15, 21, 28       

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 10/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14      16  
Luty  11, 25   11  11  11      13  
Marzec  11, 25   11  11  11        
Kwiecień  8, 20   8  8  8       v 
Maj  6, 20   6  6  6     31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3        
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  12, 26   26  26  26        
Wrzesień  9, 23   23  23  23        
Październik  7, 21   21  21  21        
Listopad  4, 18   18  18  18     29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 10/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28         4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  11, 25         7, 14, 21, 28       
Marzec  11, 25         7, 14, 21, 28       
Kwiecień  8, 20         4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  3, 17         6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29         4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23         5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18         7, 15, 21, 28       
Grudzień  2, 16, 30         5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 12  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 12A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14        
Luty  11, 25   11  11  11        
Marzec  11, 25   11  11  11        
Kwiecień  8, 20   8  8  8       v 
Maj  6, 20   6  6  6        
Czerwiec  3, 17   3  3  3        
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  12, 26   26  26  26        
Wrzesień  9, 23   23  23  23        
Październik  7, 21   21  21  21        
Listopad  4, 18   18  18  18        
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 13  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 21, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  4, 11, 18, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  4, 11, 18, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 13, 20, 27   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 10, 17, 24   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  5, 12, 19, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 14, 21, 28   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 12, 18, 25   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 14  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 14        

Luty  11, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   11        
Marzec  11, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   11        
Kwiecień  8, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   8       v 
Maj  6, 20   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   6        

Czerwiec  3, 17   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   3        
Lipiec  1, 15, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   1, 29         
Sierpień  12, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   26       v 
Wrzesień  9, 23   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   23        
Październik  7, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 21        

Listopad  4, 18   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   18        
Grudzień  2, 16, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 15,15A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8 13  
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8   
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25    5  v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30, 

20, 27  
  4, 31    

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    16   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 



 

2 
 

10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 16  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   14  14        
Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   11  11        
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   11  11        
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   8  8       v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 6  6        

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   3  3        
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   1, 29   1, 29         
Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   26  26       v 
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   23  23        
Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   21  21        
Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   18  18        
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 18  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 2  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  11, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  11, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  8, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24        v 
Maj  6, 20   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22         

Czerwiec  3, 17   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  1, 15, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  12, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  9, 23   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  7, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  4, 18   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  2, 16, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 20  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 21  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 22  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 24  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14      16  
Luty  11, 25   11  11  11      13  
Marzec  11, 25   11  11  11        
Kwiecień  8, 20   8  8  8       v 
Maj  6, 20   6  6  6     31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3        
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  12, 26   26  26  26        
Wrzesień  9, 23   23  23  23        
Październik  7, 21   21  21  21        
Listopad  4, 18   18  18  18     29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 24A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 25  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28         4, 17, 31     16  
Luty  11, 25         14, 28     13  
Marzec  11, 25         14, 28       
Kwiecień  8, 20         4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20         2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17         6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29         4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23         5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18         7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 25  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 21, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  4, 11, 18, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  4, 11, 18, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 13, 20, 27   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 10, 17, 24   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  5, 12, 19, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 14, 21, 28   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 12, 18, 25   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 25  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  4, 11, 18, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  4, 11, 18, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 13, 20, 27   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 10, 17, 24   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  5, 12, 19, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 14, 21, 28   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 12, 18, 25   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 26/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14      16  
Luty  11, 25   11  11  11      13  
Marzec  11, 25   11  11  11        
Kwiecień  8, 20   8  8  8       v 
Maj  6, 20   6  6  6     31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3        
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  12, 26   26  26  26        
Wrzesień  9, 23   23  23  23        
Październik  7, 21   21  21  21        
Listopad  4, 18   18  18  18     29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 28  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 29  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 29/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 29/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 29A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14      16  
Luty  11, 25   11  11  11      13  
Marzec  11, 25   11  11  11        
Kwiecień  8, 20   8  8  8       v 
Maj  6, 20   6  6  6     31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3        
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  12, 26   26  26  26        
Wrzesień  9, 23   23  23  23        
Październik  7, 21   21  21  21        
Listopad  4, 18   18  18  18     29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 3  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 30  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 30A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 31  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 31B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 33  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   11, 25   10, 24   3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  11, 25   8, 22   7, 21   13, 27   7, 14, 21, 28       
Marzec  11, 25   8, 22   7, 21   13, 27   7, 14, 21, 28       
Kwiecień  8, 20   5, 19   4, 18   10, 24   4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   4, 17, 31   2, 16, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  3, 17   14, 28   13, 27   5, 19   6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   12, 26   11, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   9, 23   8, 22   14, 28   1, 8, 16, 22, 29      v 
Wrzesień  9, 23   6, 20   5, 19   11, 25   5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   4, 18   3, 17, 31   9, 23   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   2, 16, 29   15, 28   6, 20   7, 15, 21, 28       
Grudzień  2, 16, 30   13, 28   12, 27   4, 18   5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 37  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   14  14  14     11 16  
Luty  4, 11, 18, 25   11  11  11     8 13  
Marzec  4, 11, 18, 25   11  11  11     8   
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   8  8  8     5  v 
Maj  6, 13, 20, 27   6  6  6     4, 31    
Czerwiec  3, 10, 17, 24   3  3  3     28   
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   1, 29   1, 29   1, 29      26   
Sierpień  5, 12, 19, 26   26  26  26     23   
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   23  23  23     20   
Październik  7, 14, 21, 28   21  21  21     18   
Listopad  4, 12, 18, 25   18  18  18     16   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   16  16  16     13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 4/2  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14      16  
Luty  11, 25   11  11  11      13  
Marzec  11, 25   11  11  11        
Kwiecień  8, 20   8  8  8       v 
Maj  6, 20   6  6  6     31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3        
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  12, 26   26  26  26        
Wrzesień  9, 23   23  23  23        
Październik  7, 21   21  21  21        
Listopad  4, 18   18  18  18     29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 5/7  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 6/1  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14      16  
Luty  11, 25   11  11  11      13  
Marzec  11, 25   11  11  11        
Kwiecień  8, 20   8  8  8       v 
Maj  6, 20   6  6  6     31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3        
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  12, 26   26  26  26        
Wrzesień  9, 23   23  23  23        
Październik  7, 21   21  21  21        
Listopad  4, 18   18  18  18     29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 6/2  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14      16  
Luty  11, 25   11  11  11      13  
Marzec  11, 25   11  11  11        
Kwiecień  8, 20   8  8  8       v 
Maj  6, 20   6  6  6     31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3        
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  12, 26   26  26  26        
Wrzesień  9, 23   23  23  23        
Październik  7, 21   21  21  21        
Listopad  4, 18   18  18  18     29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 6/4  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14      16  
Luty  11, 25   11  11  11      13  
Marzec  11, 25   11  11  11        
Kwiecień  8, 20   8  8  8       v 
Maj  6, 20   6  6  6     31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3        
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  12, 26   26  26  26        
Wrzesień  9, 23   23  23  23        
Październik  7, 21   21  21  21        
Listopad  4, 18   18  18  18     29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 8  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALEKA 9/11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 1  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28  7, 21     24  
Luty  12, 26   25  25  25  4, 18     21  
Marzec  12, 26   25  25  25  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   7  7  7  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   4  4  4  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28  7, 21     24  
Luty  12, 26   25  25  25  4, 18     21  
Marzec  12, 26   25  25  25  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   7  7  7  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   4  4  4  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29             24  
Luty  12, 26             21  
Marzec  12, 26              v 
Kwiecień  9, 23               
Maj  7, 21            27   
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19            25   
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28  7, 21     24  
Luty  12, 26   25  25  25  4, 18     21  
Marzec  12, 26   25  25  25  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   7  7  7  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   4  4  4  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28      24  
Luty  12, 26   25  25  25      21  
Marzec  12, 26   25  25  25       v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20        
Maj  7, 21   20  20  20     27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17        
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15        
Sierpień  13, 27   12  12  12        
Wrzesień  10, 24   9  9  9        
Październik  8, 22   7  7  7        
Listopad  5, 19   4  4  4     25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28  7, 21     24  
Luty  12, 26   25  25  25  4, 18     21  
Marzec  12, 26   25  25  25  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   7  7  7  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   4  4  4  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 17/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28      24  
Luty  12, 26   25  25  25      21  
Marzec  12, 26   25  25  25       v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20        
Maj  7, 21   20  20  20     27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17        
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15        
Sierpień  13, 27   12  12  12        
Wrzesień  10, 24   9  9  9        
Październik  8, 22   7  7  7        
Listopad  5, 19   4  4  4     25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28  7, 21     24  
Luty  12, 26   25  25  25  4, 18     21  
Marzec  12, 26   25  25  25  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   7  7  7  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   4  4  4  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28      24  
Luty  12, 26   25  25  25      21  
Marzec  12, 26   25  25  25       v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20        
Maj  7, 21   20  20  20     27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17        
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15        
Sierpień  13, 27   12  12  12        
Wrzesień  10, 24   9  9  9        
Październik  8, 22   7  7  7        
Listopad  5, 19   4  4  4     25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 2  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28  7, 14, 21, 28       
Luty  12, 26   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Marzec  12, 26   25  25  25  4, 11, 18, 25      v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   7  7  7  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   4  4  4  4, 12, 18, 25       
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28      24  
Luty  12, 26   25  25  25      21  
Marzec  12, 26   25  25  25       v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20        
Maj  7, 21   20  20  20     27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17        
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15        
Sierpień  13, 27   12  12  12        
Wrzesień  10, 24   9  9  9        
Październik  8, 22   7  7  7        
Listopad  5, 19   4  4  4     25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28  7, 21     24  
Luty  12, 26   25  25  25  4, 18     21  
Marzec  12, 26   25  25  25  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   7  7  7  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   4  4  4  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28  7, 21     24  
Luty  12, 26   25  25  25  4, 18     21  
Marzec  12, 26   25  25  25  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   7  7  7  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   4  4  4  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28  7, 21     24  
Luty  12, 26   25  25  25  4, 18     21  
Marzec  12, 26   25  25  25  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   7  7  7  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   4  4  4  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28  7, 21     24  
Luty  12, 26   25  25  25  4, 18     21  
Marzec  12, 26   25  25  25  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   7  7  7  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   4  4  4  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28  7, 21     24  
Luty  12, 26   25  25  25  4, 18     21  
Marzec  12, 26   25  25  25  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   7  7  7  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   4  4  4  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29         7, 21     24  
Luty  12, 26         4, 18     21  
Marzec  12, 26         4, 18      v 
Kwiecień  9, 23         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21         6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18         3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22         7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19         4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31         9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 29A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28  7, 21     24  
Luty  12, 26   25  25  25  4, 18     21  
Marzec  12, 26   25  25  25  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   7  7  7  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   4  4  4  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 3  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28      24  
Luty  12, 26   25  25  25      21  
Marzec  12, 26   25  25  25       v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20        
Maj  7, 21   20  20  20     27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17        
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15        
Sierpień  13, 27   12  12  12        
Wrzesień  10, 24   9  9  9        
Październik  8, 22   7  7  7        
Listopad  5, 19   4  4  4     25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28  7, 21     24  
Luty  12, 26   25  25  25  4, 18     21  
Marzec  12, 26   25  25  25  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   7  7  7  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   4  4  4  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 33/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28  7, 21     24  
Luty  12, 26   25  25  25  4, 18     21  
Marzec  12, 26   25  25  25  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   7  7  7  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   4  4  4  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 34  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28  7, 21     24  
Luty  12, 26   25  25  25  4, 18     21  
Marzec  12, 26   25  25  25  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   7  7  7  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   4  4  4  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 36  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  12, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  12, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  9, 23   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10        
Maj  7, 21   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  4, 18   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  2, 16, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  13, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  10, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  8, 22   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  5, 19   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  3, 17, 31   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 38  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28  7, 21     24  
Luty  12, 26   25  25  25  4, 18     21  
Marzec  12, 26   25  25  25  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   7  7  7  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   4  4  4  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 39  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28  7, 21     24  
Luty  12, 26   25  25  25  4, 18     21  
Marzec  12, 26   25  25  25  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   7  7  7  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   4  4  4  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28  7, 21     24  
Luty  12, 26   25  25  25  4, 18     21  
Marzec  12, 26   25  25  25  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   7  7  7  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   4  4  4  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28      24  
Luty  12, 26   25  25  25      21  
Marzec  12, 26   25  25  25       v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20        
Maj  7, 21   20  20  20     27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17        
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15        
Sierpień  13, 27   12  12  12        
Wrzesień  10, 24   9  9  9        
Październik  8, 22   7  7  7        
Listopad  5, 19   4  4  4     25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28  7, 21     24  
Luty  12, 26   25  25  25  4, 18     21  
Marzec  12, 26   25  25  25  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   7  7  7  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   4  4  4  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28  7, 21     24  
Luty  12, 26   25  25  25  4, 18     21  
Marzec  12, 26   25  25  25  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   7  7  7  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   4  4  4  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28  7, 21     24  
Luty  12, 26   25  25  25  4, 18     21  
Marzec  12, 26   25  25  25  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   7  7  7  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   4  4  4  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28  7, 21     24  
Luty  12, 26   25  25  25  4, 18     21  
Marzec  12, 26   25  25  25  4, 18      v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  7, 21   20  20  20  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   7  7  7  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   4  4  4  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30   9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 
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PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 
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ODPADY 
ULEGAJĄCE 
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ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28      24  
Luty  12, 26   25  25  25      21  
Marzec  12, 26   25  25  25       v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20        
Maj  7, 21   20  20  20     27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17        
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15        
Sierpień  13, 27   12  12  12        
Wrzesień  10, 24   9  9  9        
Październik  8, 22   7  7  7        
Listopad  5, 19   4  4  4     25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 
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Styczeń  2, 15, 29   28  28  28      24  
Luty  12, 26   25  25  25      21  
Marzec  12, 26   25  25  25       v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20        
Maj  7, 21   20  20  20     27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17        
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15        
Sierpień  13, 27   12  12  12        
Wrzesień  10, 24   9  9  9        
Październik  8, 22   7  7  7        
Listopad  5, 19   4  4  4     25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Marzec  12, 26   25  25  25       v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20        
Maj  7, 21   20  20  20     27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17        
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15        
Sierpień  13, 27   12  12  12        
Wrzesień  10, 24   9  9  9        
Październik  8, 22   7  7  7        
Listopad  5, 19   4  4  4     25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Czerwiec  4, 18   17  17  17        
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15        
Sierpień  13, 27   12  12  12        
Wrzesień  10, 24   9  9  9        
Październik  8, 22   7  7  7        
Listopad  5, 19   4  4  4     25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 8  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28      24  
Luty  12, 26   25  25  25      21  
Marzec  12, 26   25  25  25       v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20        
Maj  7, 21   20  20  20     27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17        
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15        
Sierpień  13, 27   12  12  12        
Wrzesień  10, 24   9  9  9        
Październik  8, 22   7  7  7        
Listopad  5, 19   4  4  4     25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DALIOWA 9  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   28  28  28      24  
Luty  12, 26   25  25  25      21  
Marzec  12, 26   25  25  25       v 
Kwiecień  9, 23   20  20  20        
Maj  7, 21   20  20  20     27   
Czerwiec  4, 18   17  17  17        
Lipiec  2, 16, 30   15  15  15        
Sierpień  13, 27   12  12  12        
Wrzesień  10, 24   9  9  9        
Październik  8, 22   7  7  7        
Listopad  5, 19   4  4  4     25   
Grudzień  3, 17, 31   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DROBNA 3  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  4, 18   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  4, 18   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  1, 15, 27   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  13, 27   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  10, 24   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  8, 22   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  5, 19   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  2, 16, 30   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  14, 28   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  12, 25   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  9, 21   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DROBNA 4/6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       
Marzec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  3, 10, 17, 24   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25       
Sierpień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29      v 
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26       
Październik  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 12, 18, 25   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28       
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DROBNA 5  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   8, 22   7, 21   9, 23         
Luty  4, 11, 18, 25   5, 19   4, 18   6, 20         
Marzec  4, 11, 18, 25   5, 19   4, 18   6, 20         
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   2, 16, 29   1, 15, 27   3, 17, 30        v 
Maj  6, 13, 20, 27   14, 28   13, 27   15, 29         
Czerwiec  3, 10, 17, 24   11, 25   10, 24   12, 26         
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   9, 23   8, 22   10, 24         
Sierpień  5, 12, 19, 26   6, 20   5, 19   7, 21        v 
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   3, 17   2, 16, 30   4, 18         
Październik  7, 14, 21, 28   1, 15, 29   14, 28   2, 16, 30         
Listopad  4, 12, 18, 25   13, 26   12, 25   14, 27         
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   10, 23   9, 21   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DRUŻYNOWA  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DRUŻYNOWA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16        
Luty  14, 28   13  13  13        
Marzec  14, 28   13  13  13        
Kwiecień  11, 25   10  10  10       v 
Maj  9, 23   8  8  8        
Czerwiec  6, 21   5  5  5        
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28        
Wrzesień  12, 26   25  25  25        
Październik  10, 24   23  23  23        
Listopad  7, 21   20  20  20        
Grudzień  5, 19   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DRUŻYNOWA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16      16  
Luty  14, 28   13  13  13      13  
Marzec  14, 28   13  13  13        
Kwiecień  11, 25   10  10  10       v 
Maj  9, 23   8  8  8     29   
Czerwiec  6, 21   5  5  5        
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28        
Wrzesień  12, 26   25  25  25        
Październik  10, 24   23  23  23        
Listopad  7, 21   20  20  20     27   
Grudzień  5, 19   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DRUŻYNOWA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16      16  
Luty  14, 28   13  13  13      13  
Marzec  14, 28   13  13  13        
Kwiecień  11, 25   10  10  10       v 
Maj  9, 23   8  8  8     29   
Czerwiec  6, 21   5  5  5        
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28        
Wrzesień  12, 26   25  25  25        
Październik  10, 24   23  23  23        
Listopad  7, 21   20  20  20     27   
Grudzień  5, 19   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DRUŻYNOWA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16        
Luty  14, 28   13  13  13        
Marzec  14, 28   13  13  13        
Kwiecień  11, 25   10  10  10       v 
Maj  9, 23   8  8  8        
Czerwiec  6, 21   5  5  5        
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28        
Wrzesień  12, 26   25  25  25        
Październik  10, 24   23  23  23        
Listopad  7, 21   20  20  20        
Grudzień  5, 19   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DRUŻYNOWA 14/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16  5, 18     16  
Luty  14, 28   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  14, 28   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  11, 25   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  9, 23   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  6, 21   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  12, 26   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  10, 24   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  7, 21   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  5, 19   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DRUŻYNOWA 14/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             16  
Luty  14, 28             13  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23            29   
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21            27   
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DRUŻYNOWA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16      16  
Luty  14, 28   13  13  13      13  
Marzec  14, 28   13  13  13        
Kwiecień  11, 25   10  10  10       v 
Maj  9, 23   8  8  8     29   
Czerwiec  6, 21   5  5  5        
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28        
Wrzesień  12, 26   25  25  25        
Październik  10, 24   23  23  23        
Listopad  7, 21   20  20  20     27   
Grudzień  5, 19   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DRUŻYNOWA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16  5, 18     16  
Luty  14, 28   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  14, 28   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  11, 25   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  9, 23   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  6, 21   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  12, 26   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  10, 24   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  7, 21   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  5, 19   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DRUŻYNOWA 20/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16  5, 18     16  
Luty  14, 28   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  14, 28   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  11, 25   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  9, 23   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  6, 21   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  12, 26   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  10, 24   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  7, 21   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  5, 19   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DRUŻYNOWA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             16  
Luty  14, 28             13  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23            29   
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21            27   
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DRUŻYNOWA 22 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16      16  
Luty  14, 28   13  13  13      13  
Marzec  14, 28   13  13  13        
Kwiecień  11, 25   10  10  10       v 
Maj  9, 23   8  8  8     29   
Czerwiec  6, 21   5  5  5        
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28        
Wrzesień  12, 26   25  25  25        
Październik  10, 24   23  23  23        
Listopad  7, 21   20  20  20     27   
Grudzień  5, 19   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DRUŻYNOWA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16      16  
Luty  14, 28   13  13  13      13  
Marzec  14, 28   13  13  13        
Kwiecień  11, 25   10  10  10       v 
Maj  9, 23   8  8  8     29   
Czerwiec  6, 21   5  5  5        
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28        
Wrzesień  12, 26   25  25  25        
Październik  10, 24   23  23  23        
Listopad  7, 21   20  20  20     27   
Grudzień  5, 19   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DRUŻYNOWA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16        
Luty  14, 28   13  13  13        
Marzec  14, 28   13  13  13        
Kwiecień  11, 25   10  10  10       v 
Maj  9, 23   8  8  8        
Czerwiec  6, 21   5  5  5        
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28        
Wrzesień  12, 26   25  25  25        
Październik  10, 24   23  23  23        
Listopad  7, 21   20  20  20        
Grudzień  5, 19   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DRUŻYNOWA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16  5, 18     16  
Luty  14, 28   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  14, 28   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  11, 25   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  9, 23   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  6, 21   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  12, 26   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  10, 24   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  7, 21   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  5, 19   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DRUŻYNOWA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23         

Luty  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Marzec  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Kwiecień  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29         
Czerwiec  6, 13, 21, 27   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26         
Lipiec  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21        v 
Wrzesień  5, 12, 19, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         

Listopad  7, 15, 21, 28   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27         
Grudzień  5, 12, 19, 27   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DRUŻYNOWA 30 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16      16  
Luty  14, 28   13  13  13      13  
Marzec  14, 28   13  13  13        
Kwiecień  11, 25   10  10  10       v 
Maj  9, 23   8  8  8     29   
Czerwiec  6, 21   5  5  5        
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28        
Wrzesień  12, 26   25  25  25        
Październik  10, 24   23  23  23        
Listopad  7, 21   20  20  20     27   
Grudzień  5, 19   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DRUŻYNOWA 30/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16  5, 18     16  
Luty  14, 28   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  14, 28   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  11, 25   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  9, 23   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  6, 21   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  12, 26   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  10, 24   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  7, 21   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  5, 19   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16      16  
Luty  14, 28   13  13  13      13  
Marzec  14, 28   13  13  13        
Kwiecień  11, 25   10  10  10       v 
Maj  9, 23   8  8  8     29   
Czerwiec  6, 21   5  5  5        
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28        
Wrzesień  12, 26   25  25  25        
Październik  10, 24   23  23  23        
Listopad  7, 21   20  20  20     27   
Grudzień  5, 19   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, DRUŻYNOWA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23       16  
Luty  14, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20       13  
Marzec  14, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Kwiecień  11, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 
Maj  9, 23   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      29   
Czerwiec  6, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26         
Lipiec  4, 18   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         
Sierpień  1, 16, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21        v 
Wrzesień  12, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         
Październik  10, 24   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         
Listopad  7, 21   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      27   
Grudzień  5, 19   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DRUŻYNOWA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DRUŻYNOWA 5A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16  5, 18     16  
Luty  14, 28   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  14, 28   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  11, 25   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  9, 23   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  6, 21   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  12, 26   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  10, 24   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  7, 21   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  5, 19   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   16  16  16  5, 18     16  
Luty  14, 28   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  14, 28   13  13  13  1, 15, 29       
Kwiecień  11, 25   10  10  10  5, 12, 19, 26      v 
Maj  9, 23   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  6, 21   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 18   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 16, 29   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  12, 26   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  10, 24   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  7, 21   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  5, 19   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   7  7  7      16  
Luty  14, 28   4  4  4      13  
Marzec  14, 28   4  4  4        
Kwiecień  11, 25   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  9, 23   27  27  27     29   
Czerwiec  6, 21   24  24  24        
Lipiec  4, 18   22  22  22        
Sierpień  1, 16, 29   19  19  19        
Wrzesień  12, 26   16  16  16        
Październik  10, 24   14  14  14        
Listopad  7, 21   12  12  12     27   
Grudzień  5, 19   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DWATORY 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   8, 22   7, 21   9, 23         
Luty  14, 28   5, 19   4, 18   6, 20         
Marzec  14, 28   5, 19   4, 18   6, 20         
Kwiecień  11, 25   2, 16, 29   1, 15, 27   3, 17, 30        v 
Maj  9, 23   14, 28   13, 27   15, 29         
Czerwiec  6, 21   11, 25   10, 24   12, 26         
Lipiec  4, 18   9, 23   8, 22   10, 24         
Sierpień  1, 16, 29   6, 20   5, 19   7, 21        v 
Wrzesień  12, 26   3, 17   2, 16, 30   4, 18         
Październik  10, 24   1, 15, 29   14, 28   2, 16, 30         
Listopad  7, 21   13, 26   12, 25   14, 27         
Grudzień  5, 19   10, 23   9, 21   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DWATORY 2/5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DWATORY 2B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             16  
Luty  14, 28             13  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23            29   
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21            27   
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   7  7  7      16  
Luty  14, 28   4  4  4      13  
Marzec  14, 28   4  4  4        
Kwiecień  11, 25   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  9, 23   27  27  27     29   
Czerwiec  6, 21   24  24  24        
Lipiec  4, 18   22  22  22        
Sierpień  1, 16, 29   19  19  19        
Wrzesień  12, 26   16  16  16        
Październik  10, 24   14  14  14        
Listopad  7, 21   12  12  12     27   
Grudzień  5, 19   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   7  7  7      16  
Luty  14, 28   4  4  4      13  
Marzec  14, 28   4  4  4        
Kwiecień  11, 25   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  9, 23   27  27  27     29   
Czerwiec  6, 21   24  24  24        
Lipiec  4, 18   22  22  22        
Sierpień  1, 16, 29   19  19  19        
Wrzesień  12, 26   16  16  16        
Październik  10, 24   14  14  14        
Listopad  7, 21   12  12  12     27   
Grudzień  5, 19   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   7  7  7      16  
Luty  14, 28   4  4  4      13  
Marzec  14, 28   4  4  4        
Kwiecień  11, 25   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  9, 23   27  27  27     29   
Czerwiec  6, 21   24  24  24        
Lipiec  4, 18   22  22  22        
Sierpień  1, 16, 29   19  19  19        
Wrzesień  12, 26   16  16  16        
Październik  10, 24   14  14  14        
Listopad  7, 21   12  12  12     27   
Grudzień  5, 19   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 
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SZCZEGÓLNYM   
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DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 
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POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   7  7  7      16  
Luty  14, 28   4  4  4      13  
Marzec  14, 28   4  4  4        
Kwiecień  11, 25   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  9, 23   27  27  27     29   
Czerwiec  6, 21   24  24  24        
Lipiec  4, 18   22  22  22        
Sierpień  1, 16, 29   19  19  19        
Wrzesień  12, 26   16  16  16        
Październik  10, 24   14  14  14        
Listopad  7, 21   12  12  12     27   
Grudzień  5, 19   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DWATORY 9/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   7  7  7      16  
Luty  14, 28   4  4  4      13  
Marzec  14, 28   4  4  4        
Kwiecień  11, 25   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  9, 23   27  27  27     29   
Czerwiec  6, 21   24  24  24        
Lipiec  4, 18   22  22  22        
Sierpień  1, 16, 29   19  19  19        
Wrzesień  12, 26   16  16  16        
Październik  10, 24   14  14  14        
Listopad  7, 21   12  12  12     27   
Grudzień  5, 19   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DWATORY 9/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   7  7  7      16  
Luty  14, 28   4  4  4      13  
Marzec  14, 28   4  4  4        
Kwiecień  11, 25   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  9, 23   27  27  27     29   
Czerwiec  6, 21   24  24  24        
Lipiec  4, 18   22  22  22        
Sierpień  1, 16, 29   19  19  19        
Wrzesień  12, 26   16  16  16        
Październik  10, 24   14  14  14        
Listopad  7, 21   12  12  12     27   
Grudzień  5, 19   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DWATORY 9/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   7  7  7      16  
Luty  14, 28   4  4  4      13  
Marzec  14, 28   4  4  4        
Kwiecień  11, 25   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  9, 23   27  27  27     29   
Czerwiec  6, 21   24  24  24        
Lipiec  4, 18   22  22  22        
Sierpień  1, 16, 29   19  19  19        
Wrzesień  12, 26   16  16  16        
Październik  10, 24   14  14  14        
Listopad  7, 21   12  12  12     27   
Grudzień  5, 19   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DWORCOWA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29               
Luty  5, 12, 19, 26               
Marzec  5, 12, 19, 26               
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29              v 
Maj  7, 14, 21, 28               
Czerwiec  4, 11, 18, 25               
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30               
Sierpień  6, 13, 20, 27               
Wrzesień  3, 10, 17, 24               
Październik  1, 8, 15, 22, 29               
Listopad  5, 13, 19, 26               
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DWORCOWA/PERON 4B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         2, 8, 15, 22, 29       
Luty  19, 1, 15         5, 12, 19, 26       
Marzec  1, 15, 29         5, 12, 19, 26       
Kwiecień  12, 26         2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  10, 24         7, 14, 21, 28       
Czerwiec  7, 22         4, 11, 18, 25       
Lipiec  5, 19         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  20, 2, 17, 30         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  13, 27         3, 10, 17, 24       
Październik  11, 25         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  8, 22         5, 13, 19, 26       
Grudzień  6, 20         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIAŁKOWA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  5, 19   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  5, 19   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   23  23  23  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25   21  21  21  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  9, 23   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26   7  7  7  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   5  5  5  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIAŁKOWA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   4, 31   4, 31   4, 31       21  
Luty  5, 19   28  28  28      18  
Marzec  5, 19   28  28  28        
Kwiecień  2, 16, 29   25  25  25       v 
Maj  14, 28   23  23  23        
Czerwiec  11, 25   21  21  21     5   
Lipiec  9, 23   18  18  18        
Sierpień  6, 20   16  16  16        
Wrzesień  3, 17   12  12  12        
Październik  1, 15, 29   10  10  10        
Listopad  13, 26   7  7  7        
Grudzień  10, 23   5  5  5     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIAŁKOWA 5/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  5, 19   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  5, 19   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   23  23  23  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25   21  21  21  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  9, 23   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26   7  7  7  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   5  5  5  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIAŁKOWA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   4, 31   4, 31   4, 31   3, 16, 30     21  
Luty  5, 19   28  28  28  13, 27     18  
Marzec  5, 19   28  28  28  13, 27       
Kwiecień  2, 16, 29   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  14, 28   23  23  23  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  11, 25   21  21  21  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  9, 23   18  18  18  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 20   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 17   12  12  12  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 15, 29   10  10  10  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  13, 26   7  7  7  6, 14, 20, 27       
Grudzień  10, 23   5  5  5  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28              v 
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 14A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 16A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             23  
Luty  14, 28             20  
Marzec  14, 28              v 
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23            20   
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21            18   
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 22A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             23  
Luty  14, 28             20  
Marzec  14, 28              v 
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23            20   
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21            18   
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 28A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             23  
Luty  14, 28             20  
Marzec  14, 28              v 
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23            20   
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21            18   
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         3, 16, 30     23  
Luty  14, 28         13, 27     20  
Marzec  14, 28         13, 27      v 
Kwiecień  11, 25         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23         8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21         5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26         4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21         6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         3, 16, 30     23  
Luty  14, 28         13, 27     20  
Marzec  14, 28         13, 27      v 
Kwiecień  11, 25         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23         8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21         5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26         4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21         6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 42  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             23  
Luty  14, 28             20  
Marzec  14, 28              v 
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23            20   
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21            18   
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 44A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 45  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 45/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 46  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 9, 16, 23, 30       
Luty  14, 28   27  27  27  6, 13, 20, 27       
Marzec  14, 28   27  27  27  6, 13, 20, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 19   4  4  4  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 46/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 47  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 48  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 49A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  3, 16, 30     23  

Luty  14, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  13, 27     20  
Marzec  14, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  8, 15, 22, 29    20   

Czerwiec  6, 21   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
    v 

Sierpień  1, 16, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  2, 9, 16, 23, 30       

Listopad  7, 21   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 50  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 51  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 56  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 59  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 59A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28              v 
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 60  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         3, 16, 30     23  
Luty  14, 28         13, 27     20  
Marzec  14, 28         13, 27      v 
Kwiecień  11, 25         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23         8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21         5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26         4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21         6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 60A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             23  
Luty  14, 28             20  
Marzec  14, 28              v 
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23            20   
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21            18   
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 61A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 62  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         3, 16, 30     23  
Luty  14, 28         13, 27     20  
Marzec  14, 28         13, 27      v 
Kwiecień  11, 25         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23         8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21         5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26         4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21         6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 71A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 72  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 75/B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 75A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 76  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             23  
Luty  14, 28             20  
Marzec  14, 28              v 
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23            20   
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21            18   
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 81  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 83  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 8A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       23  
Luty  14, 28   27  27  27      20  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     18   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, DZIEWIŃSKA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   27  27  27  13, 27     20  
Marzec  14, 28   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  6, 21   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  5, 19   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EDMUNDA CALLIERA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EDMUNDA CALLIERA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   7  3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   4  6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   4  6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   1, 27   3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   27  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   24  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   22  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   19  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   16  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   14  2, 9, 16, 23, 30    15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   12  6, 14, 20, 27    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   9  4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EDMUNDA CALLIERA 14/ŁUKASZEWICZA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EDMUNDA CALLIERA 3/KOLEJOWA 49  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EDMUNDA CALLIERA 4-8A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EDMUNDA CALLIERA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    8 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    5   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  2, 29   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  28   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  25   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  23  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  20   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  17   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    15   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    13   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    10    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EDMUNDA TACZANOWSKIEGO 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   10  10  10      22  
Luty  4, 18   7  7  7      19  
Marzec  4, 18   7  7  7        
Kwiecień  1, 15, 27   4  4  4       v 
Maj  13, 27   2, 30   2, 30   2, 30      15   
Czerwiec  10, 24   27  27  27        
Lipiec  8, 22   25  25  25        
Sierpień  5, 19   22  22  22        
Wrzesień  2, 16, 30   19  19  19        
Październik  14, 28   17  17  17        
Listopad  12, 25   15  15  15     14   
Grudzień  9, 21   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EDMUNDA TACZANOWSKIEGO 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   10  10  10  5, 18     22  
Luty  4, 18   7  7  7  1, 15     19  
Marzec  4, 18   7  7  7  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   4  4  4  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   2, 30   2, 30   2, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   27  27  27  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   22  22  22  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   15  15  15  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   12  12  12  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EDMUNDA TACZANOWSKIEGO 18/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 3, 9, 16, 23, 
30, 5, 11, 18, 
25, 7, 14, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 4, 11, 
18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        

Marzec  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 29, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 5, 12, 19, 
26, 1, 8, 15, 20, 
27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 

Maj  8, 15, 22, 29, 4, 
10, 17, 24, 31, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 7, 
14, 22, 28, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        

Lipiec  22, 3, 10, 17, 
24, 31, 5, 12, 
19, 26, 1, 8, 15, 
29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 

Sierpień  7, 14, 21, 28, 2, 
9, 17, 23, 30, 5, 
12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27, 2, 9, 
16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23        
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Listopad  6, 14, 20, 27, 2, 
8, 16, 22, 29, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        

Grudzień  4, 11, 18, 24, 6, 
13, 20, 28, 2, 9, 
16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EDMUNDA TACZANOWSKIEGO 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    16 21  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13 18  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    10  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  8   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  5  v 

Lipiec  22, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  3, 31   v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  28   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  25   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    23   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    20   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EDMUNDA TACZANOWSKIEGO 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21             21  
Luty  4, 18             18  
Marzec  4, 18               
Kwiecień  1, 15, 27              v 
Maj  13, 27            15   
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25            14   
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EDMUNDA TACZANOWSKIEGO 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   10  10  10  5, 18     21  
Luty  4, 18   7  7  7  1, 15     18  
Marzec  4, 18   7  7  7  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   4  4  4  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   2, 30   2, 30   2, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   27  27  27  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   22  22  22  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   15  15  15  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   12  12  12  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EDMUNDA TACZANOWSKIEGO 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   10  10  10      21  
Luty  4, 18   7  7  7      18  
Marzec  4, 18   7  7  7        
Kwiecień  1, 15, 27   4  4  4       v 
Maj  13, 27   2, 30   2, 30   2, 30      15   
Czerwiec  10, 24   27  27  27        
Lipiec  8, 22   25  25  25        
Sierpień  5, 19   22  22  22        
Wrzesień  2, 16, 30   19  19  19        
Październik  14, 28   17  17  17        
Listopad  12, 25   15  15  15     14   
Grudzień  9, 21   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EDMUNDA TACZANOWSKIEGO 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21             21  
Luty  4, 18             18  
Marzec  4, 18               
Kwiecień  1, 15, 27              v 
Maj  13, 27            15   
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25            14   
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EDMUNDA TACZANOWSKIEGO 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   10  10  10  5, 18     21  
Luty  4, 18   7  7  7  1, 15     18  
Marzec  4, 18   7  7  7  1, 15, 29       
Kwiecień  1, 15, 27   4  4  4  5, 12, 19, 26      v 
Maj  13, 27   2, 30   2, 30   2, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  10, 24   27  27  27  7, 14, 22, 28       
Lipiec  8, 22   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 19   22  22  22  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 16, 30   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Październik  14, 28   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Listopad  12, 25   15  15  15  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  9, 21   12  12  12  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ELIZY ORZESZKOWEJ 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9        
Luty  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Marzec  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  1, 15, 27   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 
Maj  13, 27   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29        
Czerwiec  10, 24   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26       v 
Lipiec  8, 22   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24        
Sierpień  5, 19   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  2, 16, 30   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  14, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  12, 25   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14        
Grudzień  9, 21   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ELIZY ORZESZKOWEJ 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9      15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6      12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30         

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26       v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24        

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ELIZY ORZESZKOWEJ 12,12A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    19   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    4   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    2, 29    

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ELIZY ORZESZKOWEJ 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9      15  
Luty  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6      12  
Marzec  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  1, 15, 27   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 
Maj  13, 27   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     17   
Czerwiec  10, 24   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26       v 
Lipiec  8, 22   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24        
Sierpień  5, 19   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  2, 16, 30   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  14, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  12, 25   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     16   
Grudzień  9, 21   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ELIZY ORZESZKOWEJ 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9      15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6      12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30         

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26       v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24        

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ELIZY ORZESZKOWEJ 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  4, 18   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  4, 18   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  1, 15, 27   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27   27  27  27  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  10, 24   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   12  12  12  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  9, 21   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    19   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    4   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    2, 29    

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ELIZY ORZESZKOWEJ 16A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 4, 10, 17, 
24, 31, 14, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  4, 18, 7, 14, 21, 
28, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22 12  

Marzec  4, 18, 7, 14, 21, 
28, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22   

Kwiecień  1, 15, 27, 4, 11, 
18, 25, 8, 20  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    19   

Maj  13, 27, 2, 9, 16, 
23, 30, 6, 20  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  17  v 

Czerwiec  10, 24, 6, 13, 
21, 27, 3, 17  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14  v 

Lipiec  8, 22, 4, 11, 18, 
25, 1, 15, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12   

Sierpień  5, 19, 1, 8, 16, 
22, 29, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  2, 16, 30, 5, 12, 
19, 26, 9, 23  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  6   

Październik  14, 28, 3, 10, 
17, 24, 31, 7, 21  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    4   

Listopad  12, 25, 7, 15, 
21, 28, 4, 18  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    2, 29    

Grudzień  9, 21, 5, 12, 19, 
27, 2, 16, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ELIZY ORZESZKOWEJ 18/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21         2, 8, 15, 22, 29       
Luty  4, 18         5, 12, 19, 26       
Marzec  4, 18         5, 12, 19, 26       
Kwiecień  1, 15, 27         2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  13, 27         7, 14, 21, 28       
Czerwiec  10, 24         4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30         3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25         5, 13, 19, 26       
Grudzień  9, 21         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ELIZY ORZESZKOWEJ 18/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   7  7  7      15  
Luty  4, 18   4  4  4      12  
Marzec  4, 18   4  4  4        
Kwiecień  1, 15, 27   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  13, 27   27  27  27     17   
Czerwiec  10, 24   24  24  24        
Lipiec  8, 22   22  22  22        
Sierpień  5, 19   19  19  19        
Wrzesień  2, 16, 30   16  16  16        
Październik  14, 28   14  14  14        
Listopad  12, 25   12  12  12     16   
Grudzień  9, 21   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ELIZY ORZESZKOWEJ 18A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9      15  
Luty  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6      12  
Marzec  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  1, 15, 27   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 
Maj  13, 27   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     17   
Czerwiec  10, 24   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26       v 
Lipiec  8, 22   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24        
Sierpień  5, 19   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  2, 16, 30   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  14, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  12, 25   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     16   
Grudzień  9, 21   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ELIZY ORZESZKOWEJ 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9      15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6      12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30         

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26       v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24        

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   7  7  7      15  
Luty  4, 18   4  4  4      12  
Marzec  4, 18   4  4  4        
Kwiecień  1, 15, 27   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  13, 27   27  27  27     17   
Czerwiec  10, 24   24  24  24        
Lipiec  8, 22   22  22  22        
Sierpień  5, 19   19  19  19        
Wrzesień  2, 16, 30   16  16  16        
Październik  14, 28   14  14  14        
Listopad  12, 25   12  12  12     16   
Grudzień  9, 21   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   7  7  7        
Luty  4, 18   4  4  4        
Marzec  4, 18   4  4  4        
Kwiecień  1, 15, 27   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  13, 27   27  27  27        
Czerwiec  10, 24   24  24  24        
Lipiec  8, 22   22  22  22        
Sierpień  5, 19   19  19  19        
Wrzesień  2, 16, 30   16  16  16        
Październik  14, 28   14  14  14        
Listopad  12, 25   12  12  12        
Grudzień  9, 21   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   7  7  7      15  
Luty  4, 18   4  4  4      12  
Marzec  4, 18   4  4  4        
Kwiecień  1, 15, 27   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  13, 27   27  27  27     17   
Czerwiec  10, 24   24  24  24        
Lipiec  8, 22   22  22  22        
Sierpień  5, 19   19  19  19        
Wrzesień  2, 16, 30   16  16  16        
Październik  14, 28   14  14  14        
Listopad  12, 25   12  12  12     16   
Grudzień  9, 21   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   7  7  7      15  
Luty  4, 18   4  4  4      12  
Marzec  4, 18   4  4  4        
Kwiecień  1, 15, 27   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  13, 27   27  27  27     17   
Czerwiec  10, 24   24  24  24        
Lipiec  8, 22   22  22  22        
Sierpień  5, 19   19  19  19        
Wrzesień  2, 16, 30   16  16  16        
Październik  14, 28   14  14  14        
Listopad  12, 25   12  12  12     16   
Grudzień  9, 21   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9      15  
Luty  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6      12  
Marzec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 
Maj  6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     17   
Czerwiec  3, 10, 17, 24   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26       v 
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24        
Sierpień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  4, 12, 18, 25   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     16   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     25 15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     22 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     22   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      19   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     14  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     12   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     4   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     2, 29    

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9      15  
Luty  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6      12  
Marzec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 
Maj  6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     17   
Czerwiec  3, 10, 17, 24   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26       v 
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24        
Sierpień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  4, 12, 18, 25   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     16   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ELIZY ORZESZKOWEJ 9/11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9      15  
Luty  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6      12  
Marzec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 
Maj  6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     17   
Czerwiec  3, 10, 17, 24   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26       v 
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24        
Sierpień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  4, 12, 18, 25   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     16   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ELŻBIETY DRUŻBACKIEJ 2,4,6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    28 12  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    28   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    25   

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  23  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    10   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    7   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ELŻBIETY DRUŻBACKIEJ 3/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    28 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    28   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    25   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  23  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    10   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    7   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, ELŻBIETY DRUŻBACKIEJ 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   8, 22   7, 21   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  
Luty  5, 12, 19, 26   5, 19   4, 18   6  1, 8, 15, 22    28 12  
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 19   4, 18   6  1, 8, 15, 22, 29    28   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 16, 29   1, 15, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    25   
Maj  7, 14, 21, 28   14, 28   13, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  23  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25   11, 25   10, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   9, 23   8, 22   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18   

Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 20   5, 19   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 17   2, 16, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 15, 29   14, 28   16  4, 11, 18, 25    10   
Listopad  5, 13, 19, 26   13, 26   12, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    7   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 10, 23   9, 21   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EMILII SCZANIECKIEJ 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   7  7  7     3, 30  15  
Luty  6, 13, 20, 27   4  4  4     27 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   4  4  4     27   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 1, 27   1, 27   1, 27      24  v 

Maj  8, 15, 22, 29   27  27  27     22   
Czerwiec  5, 12, 19, 26   24  24  24     19   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 22  22  22     17   

Sierpień  7, 14, 21, 28   19  19  19     14   
Wrzesień  4, 11, 18, 25   16  16  16     11   
Październik  2, 9, 16, 23, 30   14  14  14     9   
Listopad  6, 14, 20, 27   12  12  12     6   
Grudzień  4, 11, 18, 24   9  9  9     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     3, 30  15  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     27 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     27   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      24  v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     22   
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     19  v 
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     17   

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     14   
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     11   
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     9   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     6   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EMILII SCZANIECKIEJ 1-1A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30, 4, 10, 
17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

          3, 30  15  

Luty  13, 27, 4, 7, 14, 
21, 28, 11, 18, 
25  

          27 12  

Marzec  13, 27, 7, 14, 
21, 28, 4, 11, 
18, 25  

          27   

Kwiecień  10, 24, 4, 11, 
18, 25, 1, 8, 15, 
20, 27  

          24  v 

Maj  8, 22, 2, 9, 16, 
23, 30, 6, 13, 
20, 27  

          22   

Czerwiec  5, 19, 6, 13, 21, 
27, 3, 10, 17, 24  

          19   

Lipiec  3, 17, 31, 4, 11, 
18, 25, 1, 8, 15, 
22, 29  

          17   

Sierpień  14, 28, 5, 1, 8, 
16, 22, 29, 12, 
19, 26  

          14   

Wrzesień  11, 25, 5, 12, 
19, 26, 2, 9, 16, 
23, 30  

          11   

Październik  9, 23, 3, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 
21, 28  

          9   

Listopad  6, 20, 7, 15, 21, 
28, 4, 12, 18, 25  

          6   



 

2 
 

Grudzień  4, 18, 5, 12, 19, 
27, 2, 9, 16, 21, 
30  

          4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EMILII SCZANIECKIEJ 14A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7  5, 11, 18, 25    3, 30  15  
Luty  13, 27   4  4  4  1, 8, 15, 22    27 12  
Marzec  13, 27   4  4  4  1, 8, 15, 22, 29    27   
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26    24  v 
Maj  8, 22   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  22   

Czerwiec  5, 19   24  24  24  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19   

Lipiec  3, 17, 31   22  22  22  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  14, 28   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  11, 25   16  16  16  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  9, 23   14  14  14  4, 11, 18, 25    9   
Listopad  6, 20   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    6   
Grudzień  4, 18   9  9  9  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EMILII SCZANIECKIEJ 14A/1,3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         5, 11, 18, 25    3, 30  15  
Luty  13, 27         1, 8, 15, 22    27 12  
Marzec  13, 27         1, 8, 15, 22, 29    27   
Kwiecień  10, 24         5, 12, 19, 26    24  v 
Maj  8, 22         4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  22   

Czerwiec  5, 19         7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19   

Lipiec  3, 17, 31         5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  14, 28         2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  11, 25         6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  9, 23         4, 11, 18, 25    9   
Listopad  6, 20         2, 8, 16, 22, 29    6   
Grudzień  4, 18         6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EMILII SCZANIECKIEJ 14A/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24              v 
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EMILII SCZANIECKIEJ 14A/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7        
Luty  13, 27   4  4  4        
Marzec  13, 27   4  4  4        
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  8, 22   27  27  27        
Czerwiec  5, 19   24  24  24        
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22        
Sierpień  14, 28   19  19  19        
Wrzesień  11, 25   16  16  16        
Październik  9, 23   14  14  14        
Listopad  6, 20   12  12  12        
Grudzień  4, 18   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EMILII SCZANIECKIEJ 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EMILII SCZANIECKIEJ 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   5, 11, 18, 25    3, 30  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   1, 8, 15, 22    27 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   1, 8, 15, 22, 29    27   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   4, 11, 18, 25    9   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   2, 8, 16, 22, 29    6   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, EMILII SCZANIECKIEJ 2A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     3, 30  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     27 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     27   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      24  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     22   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     19  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     17   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     14   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     11   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     9   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     6   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EMILII SCZANIECKIEJ 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  
Luty  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  
Marzec  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   
Kwiecień  10, 24   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 
Maj  8, 22   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  22   

Czerwiec  5, 19   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  14, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  11, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  9, 23   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   
Listopad  6, 20   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   
Grudzień  4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EMILII SCZANIECKIEJ 3A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 



 

2 
 

10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EMILII SCZANIECKIEJ 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EMILII SCZANIECKIEJ 4A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7  7  7     3, 30  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 4  4  4     27 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4  4  4     27   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 1, 27   1, 27   1, 27      24  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 27  27  27     22   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 24  24  24     19   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 22  22  22     17   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 19  19  19     14   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 16  16  16     11   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 14  14  14     9   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 12  12  12     6   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 9  9  9     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EMILII SCZANIECKIEJ 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          3, 30  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

          27 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          27   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

          24  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          22   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

          19   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          17   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

          14   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          11   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          9   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

          6   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

          4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EMILII SCZANIECKIEJ 5A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EMILII SCZANIECKIEJ 5B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EMILII SCZANIECKIEJ 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EMILII SCZANIECKIEJ 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EMILII SCZANIECKIEJ 8A-F  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 9, 23   5, 11, 18, 25    3, 30  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

 6, 20   1, 8, 15, 22    27 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

 6, 20   1, 8, 15, 22, 29    27   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 20, 27, 
4, 11, 18, 25  

 3, 17, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 6, 13, 20, 27, 2, 
9, 16, 23, 30  

 15, 29   4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 3, 10, 17, 24, 6, 
13, 21, 27  

 12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 5, 12, 19, 26, 1, 
8, 16, 22, 29  

 7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 4, 18   6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 7, 14, 21, 28, 3, 
10, 17, 24, 31  

 2, 16, 30   4, 11, 18, 25    9   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 4, 12, 18, 25, 7, 
15, 21, 28  

 14, 27   2, 8, 16, 22, 29    6   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 2, 9, 16, 21, 30, 
5, 12, 19, 27  

 11, 24   6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EMILII SCZANIECKIEJ 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EMILII SCZANIECKIEJ 9/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         5, 11, 18, 25       
Luty  13, 27         1, 8, 15, 22       
Marzec  13, 27         1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  10, 24         5, 12, 19, 26      v 
Maj  8, 22         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  5, 19         7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31         5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25         6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23         4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  4, 18         6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EMILII SCZANIECKIEJ 9/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         5, 11, 18, 25       
Luty  13, 27         1, 8, 15, 22       
Marzec  13, 27         1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  10, 24         5, 12, 19, 26      v 
Maj  8, 22         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  5, 19         7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31         5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25         6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23         4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  4, 18         6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, EMILII SCZANIECKIEJ 9A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 



 

2 
 

10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28               
Luty  4, 11, 18, 25               
Marzec  4, 11, 18, 25               
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27              v 
Maj  6, 13, 20, 27               
Czerwiec  3, 10, 17, 24               
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29               
Sierpień  5, 12, 19, 26               
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30               
Październik  7, 14, 21, 28               
Listopad  4, 12, 18, 25               
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 13/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 13/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         2, 15, 29     18  
Luty  14, 28         12, 26     15  
Marzec  14, 28         12, 26       
Kwiecień  11, 25         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23         7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21         4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26         3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21         5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19         10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21        
Luty  14, 28   18  18  18        
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10        
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21        
Luty  14, 28   18  18  18        
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10        
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 
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PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 
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ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 22A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         2, 8, 15, 22, 29       
Luty  14, 28         5, 12, 19, 26       
Marzec  14, 28         5, 12, 19, 26       
Kwiecień  11, 25         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23         7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21         4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26         3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21         5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 24/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         2, 15, 29     18  
Luty  14, 28         12, 26     15  
Marzec  14, 28         12, 26       
Kwiecień  11, 25         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23         7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21         4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26         3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21         5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19         10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29       

Luty  14, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26       
Marzec  14, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26       
Kwiecień  11, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   7, 14, 21, 28      v 

Czerwiec  6, 21   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   6, 13, 20, 27      v 
Wrzesień  12, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  7, 21   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 33  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 34  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 36  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30       18  

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27       15  
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24        v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22         

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19      3   
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18      2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         2, 15, 29     18  
Luty  14, 28         12, 26     15  
Marzec  14, 28         12, 26       
Kwiecień  11, 25         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23         7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21         4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26         3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21         5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19         10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 39A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 40  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 40A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 41  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 41A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 43/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 44  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   5, 11, 18, 25   4, 17, 31   3, 16, 30   2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   1, 8, 15, 22   14, 28   13, 27   12, 26     15  
Marzec  14, 28   1, 8, 15, 22, 29   14, 28   13, 27   12, 26       
Kwiecień  11, 25   5, 12, 19, 26   11, 25   10, 24   2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   4, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   8, 22   7, 14, 21, 28      v 

Czerwiec  6, 21   7, 14, 22, 28   6, 21   5, 19   4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 18   3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 16, 29   14, 28   6, 13, 20, 27      v 
Wrzesień  12, 26   6, 13, 20, 27   12, 26   11, 25   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   4, 11, 18, 25   10, 24   9, 23   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   2, 8, 16, 22, 29   7, 21   6, 20   5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   6, 13, 20, 28   5, 19   4, 18   10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 46  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 47B/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 48/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 49  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 5/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             18  
Luty  14, 28             15  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23              v 
Czerwiec  6, 21            3   
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 50  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 52  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 53  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 53/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 55  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 56  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 56A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 56B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 57/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 59/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 61  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             18  
Luty  14, 28             15  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23              v 
Czerwiec  6, 21            3   
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 65  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 65A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 67  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 75A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, FABIANOWO 79  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 79A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 79A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23              v 
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 81/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 81/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 81A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             18  
Luty  14, 28             15  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23              v 
Czerwiec  6, 21            3   
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 81A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21      18  
Luty  14, 28   18  18  18      15  
Marzec  14, 28   18  18  18        
Kwiecień  11, 25   15  15  15        
Maj  9, 23   13  13  13       v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10     3   
Lipiec  4, 18   8  8  8        
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5        
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  10, 24   28  28  28        
Listopad  7, 21   25  25  25        
Grudzień  5, 19   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 83  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             18  
Luty  14, 28             15  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23              v 
Czerwiec  6, 21            3   
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 83A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         2, 15, 29     18  
Luty  14, 28         12, 26     15  
Marzec  14, 28         12, 26       
Kwiecień  11, 25         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23         7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21         4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26         3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21         5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19         10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  14, 28   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  14, 28   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  11, 25   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             18  
Luty  14, 28             15  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23              v 
Czerwiec  6, 21            3   
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28         2, 8, 15, 22, 29       
Luty  4, 11, 18, 25         5, 12, 19, 26       
Marzec  4, 11, 18, 25         5, 12, 19, 26       
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27         2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 13, 20, 27         7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 10, 17, 24         4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 12, 19, 26         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30         3, 10, 17, 24       
Październik  7, 14, 21, 28         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 12, 18, 25         5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         2, 15, 29     18  
Luty  14, 28         12, 26     15  
Marzec  14, 28         12, 26       
Kwiecień  11, 25         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23         7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21         4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26         3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21         5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19         10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         2, 15, 29     18  
Luty  14, 28         12, 26     15  
Marzec  14, 28         12, 26       
Kwiecień  11, 25         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  9, 23         7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 21         4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  4, 18         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 16, 29         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  12, 26         3, 10, 17, 24       
Październik  10, 24         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  7, 21         5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 19         10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31, 7, 14, 
21, 28  

             

Luty  14, 28, 4, 11, 
18, 25  

             

Marzec  14, 28, 4, 11, 
18, 25  

             

Kwiecień  11, 25, 1, 8, 15, 
20, 27  

            v 

Maj  9, 23, 6, 13, 20, 
27  

             

Czerwiec  6, 21, 3, 10, 17, 
24  

             

Lipiec  4, 18, 1, 8, 15, 
22, 29  

             

Sierpień  1, 16, 29, 5, 12, 
19, 26  

             

Wrzesień  12, 26, 2, 9, 16, 
23, 30  

             

Październik  10, 24, 7, 14, 
21, 28  

             

Listopad  7, 21, 4, 12, 18, 
25  

             

Grudzień  5, 19, 2, 9, 16, 
21, 30  

              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             18  
Luty  14, 28             15  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23              v 
Czerwiec  6, 21            3   
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   5, 18   4, 17, 31   3, 16, 30         
Luty  14, 28   1, 15   14, 28   13, 27         
Marzec  14, 28   1, 15, 29   14, 28   13, 27         
Kwiecień  11, 25   12, 26   11, 25   10, 24         
Maj  9, 23   10, 24   9, 23   8, 22        v 
Czerwiec  6, 21   7, 22   6, 21   5, 19         
Lipiec  4, 18   5, 19   4, 18   3, 17, 31         
Sierpień  1, 16, 29   2, 17, 30   1, 16, 29   14, 28        v 
Wrzesień  12, 26   13, 27   12, 26   11, 25         
Październik  10, 24   11, 25   10, 24   9, 23         
Listopad  7, 21   8, 22   7, 21   6, 20         
Grudzień  5, 19   6, 20   5, 19   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FABIANOWO 95  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             18  
Luty  14, 28             15  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23              v 
Czerwiec  6, 21            3   
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             24  
Luty  1, 15             21  
Marzec  1, 15, 29              v 
Kwiecień  12, 26               
Maj  10, 24            24   
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22            22   
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 11A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         4, 17, 31     24  
Luty  1, 15         14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29         14, 28      v 
Kwiecień  12, 26         4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24         2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22         6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19         4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27         5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22         7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      24  
Luty  1, 15   21  21  21      21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     22   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 13A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      24  
Luty  1, 15   21  21  21      21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     22   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         4, 17, 31     24  
Luty  1, 15         14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29         14, 28      v 
Kwiecień  12, 26         4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24         2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22         6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19         4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27         5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22         7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24        
Luty  1, 15   21  21  21        
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16        
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28        
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      24  
Luty  1, 15   21  21  21      21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     22   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 24/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      24  
Luty  1, 15   21  21  21      21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     22   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             24  
Luty  1, 15             21  
Marzec  1, 15, 29              v 
Kwiecień  12, 26               
Maj  10, 24            24   
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22            22   
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      24  
Luty  1, 15   21  21  21      21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     22   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         4, 17, 31     24  
Luty  1, 15         14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29         14, 28      v 
Kwiecień  12, 26         4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24         2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22         6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19         4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27         5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22         7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 29A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      24  
Luty  1, 15   21  21  21      21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     22   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  1, 15   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  1, 15, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10        
Maj  10, 24   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  7, 22   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  2, 17, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  13, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  11, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  8, 22   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  6, 20   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             24  
Luty  1, 15             21  
Marzec  1, 15, 29              v 
Kwiecień  12, 26               
Maj  10, 24            24   
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22            22   
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 31  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         4, 17, 31     24  
Luty  1, 15         14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29         14, 28      v 
Kwiecień  12, 26         4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24         2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22         6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19         4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27         5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22         7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         4, 17, 31     24  
Luty  1, 15         14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29         14, 28      v 
Kwiecień  12, 26         4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24         2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22         6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19         4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27         5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22         7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29             24  
Luty  12, 26             21  
Marzec  12, 26              v 
Kwiecień  9, 23               
Maj  7, 21            24   
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19            22   
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             24  
Luty  1, 15             21  
Marzec  1, 15, 29              v 
Kwiecień  12, 26               
Maj  10, 24            24   
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22            22   
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29         4, 17, 31     24  
Luty  12, 26         14, 28     21  
Marzec  12, 26         14, 28      v 
Kwiecień  9, 23         4, 11, 18, 25       
Maj  7, 21         2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  4, 18         6, 13, 21, 27       
Lipiec  2, 16, 30         4, 11, 18, 25       
Sierpień  13, 27         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  10, 24         5, 12, 19, 26       
Październik  8, 22         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  5, 19         7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  3, 17, 31         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  12, 26   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  12, 26   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  9, 23   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  7, 21   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  4, 18   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  13, 27   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  10, 24   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  8, 22   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  5, 19   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  3, 17, 31   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   24  24  24        
Luty  12, 26   21  21  21        
Marzec  12, 26   21  21  21       v 
Kwiecień  9, 23   18  18  18        
Maj  7, 21   16  16  16        
Czerwiec  4, 18   13  13  13        
Lipiec  2, 16, 30   11  11  11        
Sierpień  13, 27   8  8  8        
Wrzesień  10, 24   5  5  5        
Październik  8, 22   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  5, 19   28  28  28        
Grudzień  3, 17, 31   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   24  24  24      24  
Luty  12, 26   21  21  21      21  
Marzec  12, 26   21  21  21       v 
Kwiecień  9, 23   18  18  18        
Maj  7, 21   16  16  16     24   
Czerwiec  4, 18   13  13  13        
Lipiec  2, 16, 30   11  11  11        
Sierpień  13, 27   8  8  8        
Wrzesień  10, 24   5  5  5        
Październik  8, 22   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  5, 19   28  28  28     22   
Grudzień  3, 17, 31   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29         4, 17, 31     24  
Luty  12, 26         14, 28     21  
Marzec  12, 26         14, 28      v 
Kwiecień  9, 23         4, 11, 18, 25       
Maj  7, 21         2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  4, 18         6, 13, 21, 27       
Lipiec  2, 16, 30         4, 11, 18, 25       
Sierpień  13, 27         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  10, 24         5, 12, 19, 26       
Październik  8, 22         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  5, 19         7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  3, 17, 31         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29         4, 17, 31     24  
Luty  12, 26         14, 28     21  
Marzec  12, 26         14, 28      v 
Kwiecień  9, 23         4, 11, 18, 25       
Maj  7, 21         2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  4, 18         6, 13, 21, 27       
Lipiec  2, 16, 30         4, 11, 18, 25       
Sierpień  13, 27         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  10, 24         5, 12, 19, 26       
Październik  8, 22         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  5, 19         7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  3, 17, 31         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 48  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  12, 26   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  12, 26   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  9, 23   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  7, 21   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  4, 18   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  13, 27   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  10, 24   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  8, 22   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  5, 19   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  3, 17, 31   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  12, 26   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  12, 26   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  9, 23   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  7, 21   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  4, 18   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  13, 27   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  10, 24   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  8, 22   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  5, 19   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  3, 17, 31   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 24        

Luty  12, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   21        
Marzec  12, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   21       v 
Kwiecień  9, 23   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   18        
Maj  7, 21   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   16        

Czerwiec  4, 18   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   13        
Lipiec  2, 16, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   11       v 
Sierpień  13, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   8        
Wrzesień  10, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   5        
Październik  8, 22   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 3, 31         

Listopad  5, 19   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   28        
Grudzień  3, 17, 31   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   24  24  24      24  
Luty  12, 26   21  21  21      21  
Marzec  12, 26   21  21  21       v 
Kwiecień  9, 23   18  18  18        
Maj  7, 21   16  16  16     24   
Czerwiec  4, 18   13  13  13        
Lipiec  2, 16, 30   11  11  11        
Sierpień  13, 27   8  8  8        
Wrzesień  10, 24   5  5  5        
Październik  8, 22   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  5, 19   28  28  28     22   
Grudzień  3, 17, 31   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLOKSOWA 52  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  12, 26   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  12, 26   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  9, 23   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  7, 21   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  4, 18   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  13, 27   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  10, 24   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  8, 22   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  5, 19   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  3, 17, 31   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29         4, 17, 31     24  
Luty  12, 26         14, 28     21  
Marzec  12, 26         14, 28      v 
Kwiecień  9, 23         4, 11, 18, 25       
Maj  7, 21         2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  4, 18         6, 13, 21, 27       
Lipiec  2, 16, 30         4, 11, 18, 25       
Sierpień  13, 27         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  10, 24         5, 12, 19, 26       
Październik  8, 22         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  5, 19         7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  3, 17, 31         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29               
Luty  12, 26               
Marzec  12, 26              v 
Kwiecień  9, 23               
Maj  7, 21               
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19               
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29         4, 17, 31     24  
Luty  12, 26         14, 28     21  
Marzec  12, 26         14, 28      v 
Kwiecień  9, 23         4, 11, 18, 25       
Maj  7, 21         2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  4, 18         6, 13, 21, 27       
Lipiec  2, 16, 30         4, 11, 18, 25       
Sierpień  13, 27         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  10, 24         5, 12, 19, 26       
Październik  8, 22         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  5, 19         7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  3, 17, 31         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  12, 26   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  12, 26   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  9, 23   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  7, 21   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  4, 18   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  13, 27   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  10, 24   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  8, 22   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  5, 19   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  3, 17, 31   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29         4, 17, 31     24  
Luty  12, 26         14, 28     21  
Marzec  12, 26         14, 28      v 
Kwiecień  9, 23         4, 11, 18, 25       
Maj  7, 21         2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  4, 18         6, 13, 21, 27       
Lipiec  2, 16, 30         4, 11, 18, 25       
Sierpień  13, 27         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  10, 24         5, 12, 19, 26       
Październik  8, 22         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  5, 19         7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  3, 17, 31         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29         4, 17, 31     24  
Luty  12, 26         14, 28     21  
Marzec  12, 26         14, 28      v 
Kwiecień  9, 23         4, 11, 18, 25       
Maj  7, 21         2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  4, 18         6, 13, 21, 27       
Lipiec  2, 16, 30         4, 11, 18, 25       
Sierpień  13, 27         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  10, 24         5, 12, 19, 26       
Październik  8, 22         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  5, 19         7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  3, 17, 31         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   24  24  24      24  
Luty  12, 26   21  21  21      21  
Marzec  12, 26   21  21  21       v 
Kwiecień  9, 23   18  18  18        
Maj  7, 21   16  16  16     24   
Czerwiec  4, 18   13  13  13        
Lipiec  2, 16, 30   11  11  11        
Sierpień  13, 27   8  8  8        
Wrzesień  10, 24   5  5  5        
Październik  8, 22   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  5, 19   28  28  28     22   
Grudzień  3, 17, 31   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   24  24  24      24  
Luty  12, 26   21  21  21      21  
Marzec  12, 26   21  21  21       v 
Kwiecień  9, 23   18  18  18        
Maj  7, 21   16  16  16     24   
Czerwiec  4, 18   13  13  13        
Lipiec  2, 16, 30   11  11  11        
Sierpień  13, 27   8  8  8        
Wrzesień  10, 24   5  5  5        
Październik  8, 22   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  5, 19   28  28  28     22   
Grudzień  3, 17, 31   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   24  24  24      24  
Luty  12, 26   21  21  21      21  
Marzec  12, 26   21  21  21       v 
Kwiecień  9, 23   18  18  18        
Maj  7, 21   16  16  16     24   
Czerwiec  4, 18   13  13  13        
Lipiec  2, 16, 30   11  11  11        
Sierpień  13, 27   8  8  8        
Wrzesień  10, 24   5  5  5        
Październik  8, 22   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  5, 19   28  28  28     22   
Grudzień  3, 17, 31   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   24  24  24      24  
Luty  12, 26   21  21  21      21  
Marzec  12, 26   21  21  21       v 
Kwiecień  9, 23   18  18  18        
Maj  7, 21   16  16  16     24   
Czerwiec  4, 18   13  13  13        
Lipiec  2, 16, 30   11  11  11        
Sierpień  13, 27   8  8  8        
Wrzesień  10, 24   5  5  5        
Październik  8, 22   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  5, 19   28  28  28     22   
Grudzień  3, 17, 31   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   24  24  24      24  
Luty  12, 26   21  21  21      21  
Marzec  12, 26   21  21  21       v 
Kwiecień  9, 23   18  18  18        
Maj  7, 21   16  16  16     24   
Czerwiec  4, 18   13  13  13        
Lipiec  2, 16, 30   11  11  11        
Sierpień  13, 27   8  8  8        
Wrzesień  10, 24   5  5  5        
Październik  8, 22   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  5, 19   28  28  28     22   
Grudzień  3, 17, 31   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 
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ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29         4, 17, 31     24  
Luty  12, 26         14, 28     21  
Marzec  12, 26         14, 28      v 
Kwiecień  9, 23         4, 11, 18, 25       
Maj  7, 21         2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  4, 18         6, 13, 21, 27       
Lipiec  2, 16, 30         4, 11, 18, 25       
Sierpień  13, 27         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  10, 24         5, 12, 19, 26       
Październik  8, 22         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  5, 19         7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  3, 17, 31         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    24   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    22   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLORIANA STABLEWSKIEGO 10-16/LODOWA 19AD  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    10 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29  4  4  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

2, 30   2, 30    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

27  27   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

25  25   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

22  22  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

19  19   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29  17  17   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26  15  15   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLORIANA STABLEWSKIEGO 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    10 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29    4  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  2, 30    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  27   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  25   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  22  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  19   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29    17   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26    15   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLORIANA STABLEWSKIEGO 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    10 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29    4  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  2, 30    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  27   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  25   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  22  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  19   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29    17   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26    15   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLORIANA STABLEWSKIEGO 19,19A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    10 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29    4  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  2, 30    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  27   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  25   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  22  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  19   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29    17   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26    15   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLORIANA STABLEWSKIEGO 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    10 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29    4  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  2, 30    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  27   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  25   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  22  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  19   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29    17   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26    15   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLORIANA STABLEWSKIEGO 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    10 16  
Luty  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7 13  
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29    4  v 
Maj  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
  2, 30    

Czerwiec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  27   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  25   

Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  22  v 

Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  19   

Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29    17   
Listopad  5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26    15   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLORIANA STABLEWSKIEGO 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    10 16  
Luty  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7 13  
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29    4  v 
Maj  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
  2, 30    

Czerwiec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  27   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  25   

Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  22  v 

Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  19   

Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29    17   
Listopad  5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26    15   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLORIANA STABLEWSKIEGO 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   2, 8, 15, 22, 29   7  9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  12, 26   5, 12, 19, 26   4  6, 20   7, 14, 21, 28       
Marzec  12, 26   5, 12, 19, 26   4  6, 20   7, 14, 21, 28       
Kwiecień  9, 23   2, 9, 16, 23, 29   1, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25  4    v 
Maj  7, 21   7, 14, 21, 28   27  15, 29   2, 9, 16, 23, 30  2, 30      
Czerwiec  4, 18   4, 11, 18, 25   24  12, 26   6, 13, 21, 27  27     
Lipiec  2, 16, 30   2, 9, 16, 23, 30   22  10, 24   4, 11, 18, 25  25     
Sierpień  13, 27   6, 13, 20, 27   19  7, 21   1, 8, 16, 22, 29  22    v 
Wrzesień  10, 24   3, 10, 17, 24   16  4, 18   5, 12, 19, 26  19     
Październik  8, 22   1, 8, 15, 22, 29   14  2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
17     

Listopad  5, 19   5, 13, 19, 26   12  14, 27   7, 15, 21, 28  15     
Grudzień  3, 17, 31   3, 10, 17, 23, 

31  
 9  11, 24   5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLORIANA STABLEWSKIEGO 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  
Luty  13, 27   4  4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  
Marzec  13, 27   4  4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 
Maj  8, 22   27  6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  22   

Czerwiec  5, 19   24  3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  3, 17, 31   22  1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  14, 28   19  5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  11, 25   16  2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  9, 23   14  7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   
Listopad  6, 20   12  4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   
Grudzień  4, 18   9  2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLORIANA STABLEWSKIEGO 37,39/5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 



 

2 
 

10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLORIANA STABLEWSKIEGO 39  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLORIANA STABLEWSKIEGO 39  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7  5, 11, 18, 25       
Luty  13, 27   4  4  4  1, 8, 15, 22       
Marzec  13, 27   4  4  4  1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 
Maj  8, 22   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  5, 19   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  4, 18   9  9  9  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLORIANA STABLEWSKIEGO 39  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7  5, 18     15  
Luty  13, 27   4  4  4  1, 15     12  
Marzec  13, 27   4  4  4  1, 15, 29       
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 
Maj  8, 22   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
  22   

Czerwiec  5, 19   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    20   
Grudzień  4, 18   9  9  9  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7  5, 18     15  
Luty  13, 27   4  4  4  1, 15     12  
Marzec  13, 27   4  4  4  1, 15, 29       
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 
Maj  8, 22   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
  22   

Czerwiec  5, 19   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    20   
Grudzień  4, 18   9  9  9  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7      15  
Luty  13, 27   4  4  4      12  
Marzec  13, 27   4  4  4        
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  8, 22   27  27  27     22   
Czerwiec  5, 19   24  24  24        
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22        
Sierpień  14, 28   19  19  19        
Wrzesień  11, 25   16  16  16        
Październik  9, 23   14  14  14        
Listopad  6, 20   12  12  12     20   
Grudzień  4, 18   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     3, 30  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     27 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     27   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      24  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     22   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     19  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     17   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     14   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     11   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     9   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     6   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLORIANA STABLEWSKIEGO 45  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLORIANA STABLEWSKIEGO 46  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   7  7  7      15  
Luty  6, 13, 20, 27   4  4  4      12  
Marzec  6, 13, 20, 27   4  4  4        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 1, 27   1, 27   1, 27        v 

Maj  8, 15, 22, 29   27  27  27     22   
Czerwiec  5, 12, 19, 26   24  24  24        
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 22  22  22        

Sierpień  7, 14, 21, 28   19  19  19        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   16  16  16        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   14  14  14        
Listopad  6, 14, 20, 27   12  12  12     20   
Grudzień  4, 11, 18, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLORIANA STABLEWSKIEGO 47  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 7  7  7     10 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 4  4  4     7 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4  4  4     7   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 1, 27   1, 27   1, 27      4  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 27  27  27     2, 30    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 24  24  24     27   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 22  22  22     25   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 19  19  19     22   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 16  16  16     19   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 14  14  14     17   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 12  12  12     15   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 9  9  9     12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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ODPADY 
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ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
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Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 7  7  7     10 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 4  4  4     7 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4  4  4     7   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 1, 27   1, 27   1, 27      4  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 27  27  27     2, 30    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 24  24  24     27   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 22  22  22     25   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 19  19  19     22   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 16  16  16     19   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 14  14  14     17   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 12  12  12     15   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 9  9  9     12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLORIANA STABLEWSKIEGO 6 E  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 7  7  7     10 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 4  4  4     7 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4  4  4     7   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 1, 27   1, 27   1, 27    4  4  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 27  27  27   2, 30   2, 30    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 24  24  24   27  27   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 22  22  22   25  25   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 19  19  19   22  22   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 16  16  16   19  19   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 14  14  14   17  17   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 12  12  12   15  15   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 9  9  9     12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLORIANA STABLEWSKIEGO 6A-E  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    10 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29    4  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  2, 30    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  27   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  25   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  22  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  19   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29    17   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26    15   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FLORIANA STABLEWSKIEGO 9,9A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 7  7  7  2, 8, 15, 22, 29    10 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 4  4  4  5, 12, 19, 26    7 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4  4  4  5, 12, 19, 26    7   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29    4  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 27  27  27  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  2, 30    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 24  24  24  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  27   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 22  22  22  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  25   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 19  19  19  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  22   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 16  16  16  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  19   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 14  14  14  1, 8, 15, 22, 29    17   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 12  12  12  5, 13, 19, 26    15   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 9  9  9  3, 10, 17, 23, 
31  

  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FORSYCJOWA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    18 25  

Luty  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    15 22  
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    15  v 
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    12   
Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 

13, 20, 27  
  10   

Czerwiec  4, 11, 18, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  7   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  5  v 

Sierpień  6, 13, 20, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  2, 30    

Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  27   

Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    25   

Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    20    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FORSYCJOWA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    18 25  

Luty  5, 19   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    15 22  
Marzec  5, 19   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    15  v 
Kwiecień  2, 16, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    12   
Maj  14, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 

13, 20, 27  
  10   

Czerwiec  11, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  7   

Lipiec  9, 23   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  5  v 

Sierpień  6, 20   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  2, 30    

Wrzesień  3, 17   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  27   

Październik  1, 15, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    25   

Listopad  13, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    22   
Grudzień  10, 23   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    20    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA ADAMANISA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  14, 28   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  6, 21   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  5, 19   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA ADAMANISA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  14, 28   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  6, 21   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  5, 19   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  14, 28   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  6, 21   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  5, 19   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  14, 28   26  26  26      20  
Marzec  14, 28   26  26  26       v 
Kwiecień  11, 25   23  23  23        
Maj  9, 23   21  21  21     21   
Czerwiec  6, 21   18  18  18        
Lipiec  4, 18   16  16  16        
Sierpień  1, 16, 29   13  13  13        
Wrzesień  12, 26   10  10  10        
Październik  10, 24   8  8  8        
Listopad  7, 21   5  5  5     19   
Grudzień  5, 19   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  14, 28   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  6, 21   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  5, 19   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  14, 28   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  6, 21   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  5, 19   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  14, 28   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  6, 21   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  5, 19   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  14, 28   26  26  26      20  
Marzec  14, 28   26  26  26       v 
Kwiecień  11, 25   23  23  23        
Maj  9, 23   21  21  21     21   
Czerwiec  6, 21   18  18  18        
Lipiec  4, 18   16  16  16        
Sierpień  1, 16, 29   13  13  13        
Wrzesień  12, 26   10  10  10        
Październik  10, 24   8  8  8        
Listopad  7, 21   5  5  5     19   
Grudzień  5, 19   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             23  
Luty  14, 28             20  
Marzec  14, 28              v 
Kwiecień  11, 25               
Maj  9, 23            21   
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21            19   
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  14, 28   26  26  26      20  
Marzec  14, 28   26  26  26       v 
Kwiecień  11, 25   23  23  23        
Maj  9, 23   21  21  21     21   
Czerwiec  6, 21   18  18  18        
Lipiec  4, 18   16  16  16        
Sierpień  1, 16, 29   13  13  13        
Wrzesień  12, 26   10  10  10        
Październik  10, 24   8  8  8        
Listopad  7, 21   5  5  5     19   
Grudzień  5, 19   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  14, 28   26  26  26      20  
Marzec  14, 28   26  26  26       v 
Kwiecień  11, 25   23  23  23        
Maj  9, 23   21  21  21     21   
Czerwiec  6, 21   18  18  18        
Lipiec  4, 18   16  16  16        
Sierpień  1, 16, 29   13  13  13        
Wrzesień  12, 26   10  10  10        
Październik  10, 24   8  8  8        
Listopad  7, 21   5  5  5     19   
Grudzień  5, 19   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9      14  
Luty  8, 22   6  6  6      11  
Marzec  8, 22   6  6  6        
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29     16   
Czerwiec  14, 28   26  26  26        
Lipiec  12, 26   24  24  24        
Sierpień  9, 23   21  21  21        
Wrzesień  6, 20   18  18  18        
Październik  4, 18   16  16  16        
Listopad  2, 16, 29   14  14  14     15   
Grudzień  13, 28   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 18     14  
Luty  8, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26      v 
Sierpień  9, 23   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 15A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 16/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 16/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9      14  
Luty  8, 22   6  6  6      11  
Marzec  8, 22   6  6  6        
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29     16   
Czerwiec  14, 28   26  26  26        
Lipiec  12, 26   24  24  24        
Sierpień  9, 23   21  21  21        
Wrzesień  6, 20   18  18  18        
Październik  4, 18   16  16  16        
Listopad  2, 16, 29   14  14  14     15   
Grudzień  13, 28   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 17/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 17/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 18/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 18/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9      14  
Luty  8, 22   6  6  6      11  
Marzec  8, 22   6  6  6        
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29     16   
Czerwiec  14, 28   26  26  26        
Lipiec  12, 26   24  24  24        
Sierpień  9, 23   21  21  21        
Wrzesień  6, 20   18  18  18        
Październik  4, 18   16  16  16        
Listopad  2, 16, 29   14  14  14     15   
Grudzień  13, 28   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9      14  
Luty  8, 22   6  6  6      11  
Marzec  8, 22   6  6  6        
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29     16   
Czerwiec  14, 28   26  26  26        
Lipiec  12, 26   24  24  24        
Sierpień  9, 23   21  21  21        
Wrzesień  6, 20   18  18  18        
Październik  4, 18   16  16  16        
Listopad  2, 16, 29   14  14  14     15   
Grudzień  13, 28   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 19A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9        
Luty  8, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Marzec  8, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  5, 19   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 
Maj  4, 17, 31   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29        
Czerwiec  14, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26        
Lipiec  12, 26   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24       v 
Sierpień  9, 23   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  6, 20   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  4, 18   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  2, 16, 29   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14        
Grudzień  13, 28   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 21/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 23A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 26/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 5, 19   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  5, 19   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  2, 16, 29   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  14, 28   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  11, 25   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  9, 23   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 6, 20   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  3, 17   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  1, 15, 29   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  13, 26   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  10, 23   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 27A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 28A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 29A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25             14  
Luty  8, 22             11  
Marzec  8, 22               
Kwiecień  5, 19              v 
Maj  4, 17, 31            16   
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29            15   
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9      14  
Luty  8, 22   6  6  6      11  
Marzec  8, 22   6  6  6        
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29     16   
Czerwiec  14, 28   26  26  26        
Lipiec  12, 26   24  24  24        
Sierpień  9, 23   21  21  21        
Wrzesień  6, 20   18  18  18        
Październik  4, 18   16  16  16        
Listopad  2, 16, 29   14  14  14     15   
Grudzień  13, 28   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 31  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9      14  
Luty  8, 22   6  6  6      11  
Marzec  8, 22   6  6  6        
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29     16   
Czerwiec  14, 28   26  26  26        
Lipiec  12, 26   24  24  24        
Sierpień  9, 23   21  21  21        
Wrzesień  6, 20   18  18  18        
Październik  4, 18   16  16  16        
Listopad  2, 16, 29   14  14  14     15   
Grudzień  13, 28   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 32A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 33,33A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    24 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    21 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    21   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26  4, 18   18  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

2, 16, 30   16   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

13, 27   13   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

11, 25   11  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

8, 22   8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

5, 19   5   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25  3, 17, 31   3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29  15, 28   28   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 34A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9      14  
Luty  8, 22   6  6  6      11  
Marzec  8, 22   6  6  6        
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29     16   
Czerwiec  14, 28   26  26  26        
Lipiec  12, 26   24  24  24        
Sierpień  9, 23   21  21  21        
Wrzesień  6, 20   18  18  18        
Październik  4, 18   16  16  16        
Listopad  2, 16, 29   14  14  14     15   
Grudzień  13, 28   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25         5, 18     14  
Luty  8, 22         1, 15     11  
Marzec  8, 22         1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19         5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31         4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28         7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26         5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20         6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18         4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29         2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28         13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9      14  
Luty  8, 22   6  6  6      11  
Marzec  8, 22   6  6  6        
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29     16   
Czerwiec  14, 28   26  26  26        
Lipiec  12, 26   24  24  24        
Sierpień  9, 23   21  21  21        
Wrzesień  6, 20   18  18  18        
Październik  4, 18   16  16  16        
Listopad  2, 16, 29   14  14  14     15   
Grudzień  13, 28   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA LUBECKIEGO 6 C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9      14  
Luty  8, 22   6  6  6      11  
Marzec  8, 22   6  6  6        
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29     16   
Czerwiec  14, 28   26  26  26        
Lipiec  12, 26   24  24  24        
Sierpień  9, 23   21  21  21        
Wrzesień  6, 20   18  18  18        
Październik  4, 18   16  16  16        
Listopad  2, 16, 29   14  14  14     15   
Grudzień  13, 28   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    24 14  
Luty  8, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    21 11  
Marzec  8, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    21   
Kwiecień  5, 19   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    18  v 
Maj  4, 17, 31   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  16   

Czerwiec  14, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13   

Lipiec  12, 26   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11  v 

Sierpień  9, 23   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

Wrzesień  6, 20   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  5   

Październik  4, 18   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    3, 31    
Listopad  2, 16, 29   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  13, 28   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9  5, 18     14  
Luty  8, 22   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  8, 22   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  14, 28   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  13, 28   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 5, 11, 18, 
25, 7, 14, 21, 28  

       5, 11, 18, 25    3, 30  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
1, 8, 15, 22, 11, 
18, 25  

       1, 8, 15, 22    27 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 1, 
8, 15, 22, 29, 4, 
11, 18, 25  

       1, 8, 15, 22, 29    27   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 5, 
12, 19, 26, 1, 8, 
15, 20, 27  

       5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
4, 10, 17, 24, 
31, 6, 13, 20, 27  

       4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 7, 
14, 22, 28, 3, 
10, 17, 24  

       7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 5, 
12, 19, 26, 1, 8, 
15, 22, 29  

       5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 2, 9, 17, 23, 
30, 12, 19, 26  

       2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 6, 
13, 20, 27, 2, 9, 
16, 23, 30  

       6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 4, 11, 18, 
25, 7, 14, 21, 28  

       4, 11, 18, 25    9   



 

2 
 

Listopad  7, 15, 21, 28, 2, 
8, 16, 22, 29, 4, 
12, 18, 25  

       2, 8, 16, 22, 29    6   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 6, 
13, 20, 28, 2, 9, 
16, 21, 30  

       6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         5, 11, 18, 25       
Luty  13, 27         1, 8, 15, 22       
Marzec  13, 27         1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  10, 24         5, 12, 19, 26      v 
Maj  8, 22         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  5, 19         7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31         5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25         6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23         4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  4, 18         6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA MORAWSKIEGO 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRANCISZKA MORAWSKIEGO 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       5, 11, 18, 25    3, 30  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

       1, 8, 15, 22    27 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       1, 8, 15, 22, 29    27   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

       5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

       4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

       7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

       5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

       2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       4, 11, 18, 25    9   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

       2, 8, 16, 22, 29    6   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

       6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  4, 17, 31     25  

Luty  5, 19   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  14, 28     22  
Marzec  5, 19   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  2, 9, 16, 23, 30    23   

Czerwiec  11, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25      v 
Sierpień  6, 20   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 11A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  5, 19   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Marzec  5, 19   20  20  20  7, 14, 21, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28       
Grudzień  10, 23   24  24  24  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 13/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22             25  
Luty  5, 19             22  
Marzec  5, 19              v 
Kwiecień  2, 16, 29               
Maj  14, 28            23   
Czerwiec  11, 25               
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26            21   
Grudzień  10, 23                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 14A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     21   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 19A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 21A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   5, 18   4, 17, 31   16  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  5, 19   1, 15   14, 28   13  7, 14, 21, 28       
Marzec  5, 19   1, 15, 29   14, 28   13  7, 14, 21, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   12, 26   11, 25   10  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   10, 24   9, 23   8  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  11, 25   7, 22   6, 21   5  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   5, 19   4, 18   3, 31   4, 11, 18, 25      v 
Sierpień  6, 20   2, 17, 30   1, 16, 29   28  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   13, 27   12, 26   25  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   11, 25   10, 24   23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   8, 22   7, 21   20  7, 15, 21, 28       
Grudzień  10, 23   6, 20   5, 19   18  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22               
Luty  5, 19               
Marzec  5, 19              v 
Kwiecień  2, 16, 29               
Maj  14, 28               
Czerwiec  11, 25               
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26               
Grudzień  10, 23                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 26/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     21   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     21   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 28A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 29A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     21   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     21   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     21   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     21   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16      25  

Luty  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13      22  
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10        
Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8     23   

Czerwiec  4, 11, 18, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  6, 13, 20, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     21   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     21   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 38A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22             25  
Luty  5, 19             22  
Marzec  5, 19              v 
Kwiecień  2, 16, 29               
Maj  14, 28            23   
Czerwiec  11, 25               
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26            21   
Grudzień  10, 23                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 39  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 3A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 40  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 40A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     21   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 42  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 42A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     21   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 43  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22             25  
Luty  5, 19             22  
Marzec  5, 19              v 
Kwiecień  2, 16, 29               
Maj  14, 28            23   
Czerwiec  11, 25               
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26            21   
Grudzień  10, 23                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 49  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 4B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 50  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     21   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     21   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 56  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 5A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     21   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     21   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     21   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22         7, 14, 21, 28       
Luty  5, 19         4, 11, 18, 25       
Marzec  5, 19         4, 11, 18, 25      v 
Kwiecień  2, 16, 29         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  11, 25         3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29         7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26         4, 12, 18, 25       
Grudzień  10, 23         2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     21   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     21   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 71A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     21   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 77  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 77A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 77A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     21   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     21   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     21   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 81  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  7, 21     25  
Luty  5, 19   20  20  20  4, 18     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   15  15  15  6, 13, 20, 27    23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   10  10  10  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   27  27  27  4, 12, 18, 25    21   
Grudzień  10, 23   24  24  24  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FREZJOWA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23      25  
Luty  5, 19   20  20  20      22  
Marzec  5, 19   20  20  20       v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17        
Maj  14, 28   15  15  15     23   
Czerwiec  11, 25   12  12  12        
Lipiec  9, 23   10  10  10        
Sierpień  6, 20   7  7  7        
Wrzesień  3, 17   4  4  4        
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  13, 26   27  27  27     21   
Grudzień  10, 23   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 11/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 12A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 13/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 15/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 16/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 16/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9      14  
Luty  1, 15   6  6  6      11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6        
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  10, 24   29  29  29     16   
Czerwiec  7, 22   26  26  26        
Lipiec  5, 19   24  24  24        
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21        
Wrzesień  13, 27   18  18  18        
Październik  11, 25   16  16  16        
Listopad  8, 22   14  14  14     15   
Grudzień  6, 20   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9      14  
Luty  1, 15   6  6  6      11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6        
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  10, 24   29  29  29     16   
Czerwiec  7, 22   26  26  26        
Lipiec  5, 19   24  24  24        
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21        
Wrzesień  13, 27   18  18  18        
Październik  11, 25   16  16  16        
Listopad  8, 22   14  14  14     15   
Grudzień  6, 20   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             14  
Luty  1, 15             11  
Marzec  1, 15, 29               
Kwiecień  12, 26              v 
Maj  10, 24            16   
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22            15   
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         5, 11, 18, 25       
Luty  1, 15         1, 8, 15, 22       
Marzec  1, 15, 29         1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  12, 26         5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  7, 22         7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19         5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27         6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25         4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  6, 20         6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 20/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9      14  
Luty  1, 15   6  6  6      11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6        
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  10, 24   29  29  29     16   
Czerwiec  7, 22   26  26  26        
Lipiec  5, 19   24  24  24        
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21        
Wrzesień  13, 27   18  18  18        
Październik  11, 25   16  16  16        
Listopad  8, 22   14  14  14     15   
Grudzień  6, 20   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 20/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             14  
Luty  1, 15             11  
Marzec  1, 15, 29               
Kwiecień  12, 26              v 
Maj  10, 24            16   
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22            15   
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 22/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 22A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 24A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 26 /2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 26/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 27A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9      14  
Luty  1, 15   6  6  6      11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6        
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  10, 24   29  29  29     16   
Czerwiec  7, 22   26  26  26        
Lipiec  5, 19   24  24  24        
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21        
Wrzesień  13, 27   18  18  18        
Październik  11, 25   16  16  16        
Listopad  8, 22   14  14  14     15   
Grudzień  6, 20   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 29 /1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 29/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 2A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 30 B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             14  
Luty  1, 15             11  
Marzec  1, 15, 29               
Kwiecień  12, 26              v 
Maj  10, 24            16   
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22            15   
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 30/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9        
Luty  1, 15   6  6  6        
Marzec  1, 15, 29   6  6  6        
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  10, 24   29  29  29        
Czerwiec  7, 22   26  26  26        
Lipiec  5, 19   24  24  24        
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21        
Wrzesień  13, 27   18  18  18        
Październik  11, 25   16  16  16        
Listopad  8, 22   14  14  14        
Grudzień  6, 20   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 30A/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9      14  
Luty  1, 15   6  6  6      11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6        
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  10, 24   29  29  29     16   
Czerwiec  7, 22   26  26  26        
Lipiec  5, 19   24  24  24        
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21        
Wrzesień  13, 27   18  18  18        
Październik  11, 25   16  16  16        
Listopad  8, 22   14  14  14     15   
Grudzień  6, 20   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 31/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 32A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18               
Luty  1, 15               
Marzec  1, 15, 29               
Kwiecień  12, 26              v 
Maj  10, 24               
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22               
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9      14  
Luty  1, 15   6  6  6      11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6        
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  10, 24   29  29  29     16   
Czerwiec  7, 22   26  26  26        
Lipiec  5, 19   24  24  24        
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21        
Wrzesień  13, 27   18  18  18        
Październik  11, 25   16  16  16        
Listopad  8, 22   14  14  14     15   
Grudzień  6, 20   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 38  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 40  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 40A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18               
Luty  1, 15               
Marzec  1, 15, 29               
Kwiecień  12, 26              v 
Maj  10, 24               
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22               
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29               
Luty  5, 12, 19, 26               
Marzec  5, 12, 19, 26               
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29              v 
Maj  7, 14, 21, 28               
Czerwiec  4, 11, 18, 25               
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30               
Sierpień  6, 13, 20, 27               
Wrzesień  3, 10, 17, 24               
Październik  1, 8, 15, 22, 29               
Listopad  5, 13, 19, 26               
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             14  
Luty  1, 15             11  
Marzec  1, 15, 29               
Kwiecień  12, 26              v 
Maj  10, 24            16   
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22            15   
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9      14  
Luty  1, 15   6  6  6      11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6        
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  10, 24   29  29  29     16   
Czerwiec  7, 22   26  26  26        
Lipiec  5, 19   24  24  24        
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21        
Wrzesień  13, 27   18  18  18        
Październik  11, 25   16  16  16        
Listopad  8, 22   14  14  14     15   
Grudzień  6, 20   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9        
Luty  1, 15   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Marzec  1, 15, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  12, 26   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 
Maj  10, 24   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29        
Czerwiec  7, 22   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26        
Lipiec  5, 19   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24        
Sierpień  2, 17, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  13, 27   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  11, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  8, 22   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14        
Grudzień  6, 20   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 11, 18, 25       
Luty  1, 15   6  6  6  1, 8, 15, 22       
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  6, 20   11  11  11  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 4A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 5/7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, FRYDERYKA SKARBKA 6A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  16   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    15   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9      14  
Luty  1, 15   6  6  6      11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6        
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  10, 24   29  29  29     16   
Czerwiec  7, 22   26  26  26        
Lipiec  5, 19   24  24  24        
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21        
Wrzesień  13, 27   18  18  18        
Październik  11, 25   16  16  16        
Listopad  8, 22   14  14  14     15   
Grudzień  6, 20   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25       
Luty  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22       
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26      v 
Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27       
Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25       
Listopad  5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń    4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   16        

Luty    7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   13        

Marzec    7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   13        

Kwiecień    4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   10        

Maj    2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   8        

Czerwiec    6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   5        

Lipiec    4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   3, 31         

Sierpień    1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   28       v 

Wrzesień    5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   25        

Październik    3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   23        

Listopad    7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   20        

Grudzień    5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 12A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

       2, 8, 15, 22, 29    21 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       5, 12, 19, 26    18 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       5, 12, 19, 26    18  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

       2, 9, 16, 23, 29    15   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

       7, 14, 21, 28, 
17, 24, 31  

  13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

       4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

  10   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

       2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

  8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

       6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

  5   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       3, 10, 17, 24, 6, 
13  

  2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       1, 8, 15, 22, 29    28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

       5, 13, 19, 26    25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

       3, 10, 17, 23, 
31  

  21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 12B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

          21 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

          15   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

          10   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

          8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          5   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

          25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 12C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

       2, 8, 15, 22, 29    21 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       5, 12, 19, 26    18 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       5, 12, 19, 26    18  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

       2, 9, 16, 23, 29    15   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

       7, 14, 21, 28, 
17, 24, 31  

  13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

       4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

  10   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

       2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

  8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

       6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

  5   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       3, 10, 17, 24, 6, 
13  

  2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       1, 8, 15, 22, 29    28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

       5, 13, 19, 26    25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

       3, 10, 17, 23, 
31  

  21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30, 
10  

       2, 8, 15, 22, 29       

Luty  6, 13, 20, 27         5, 12, 19, 26       
Marzec  6, 13, 20, 27         5, 12, 19, 26      v 
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
       2, 9, 16, 23, 29  4, 18      

Maj  8, 15, 22, 29         7, 14, 21, 28  2, 16, 30      
Czerwiec  5, 12, 19, 26         4, 11, 18, 25  13, 27      
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31, 11  
       2, 9, 16, 23, 30  11, 25      

Sierpień  7, 14, 21, 28         6, 13, 20, 27  8, 22      
Wrzesień  4, 11, 18, 25         3, 10, 17, 24  5, 19      
Październik  2, 9, 16, 23, 30         1, 8, 15, 22, 29  3, 17, 31      
Listopad  6, 14, 20, 27         5, 13, 19, 26  15, 28      
Grudzień  4, 11, 18, 24         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 1A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

             

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

             

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

            v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

             

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

             

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

             

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

             

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

             

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

             

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

             

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

             

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 1AB-4ABCDEF  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGS*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń    4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   16  2, 8, 15, 22, 29    21 22  

Luty    7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   13  5, 12, 19, 26    18 19  

Marzec    7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   13  5, 12, 19, 26    18   

Kwiecień    4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   10  2, 9, 16, 23, 29    15   

Maj    2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   8  7, 14, 21, 28, 
17, 24, 31  

  13   

Czerwiec    6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   5  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

  10   

Lipiec    4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   3, 31   2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

  8   

Sierpień    1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   28  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

  5  v 

Wrzesień    5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   25  3, 10, 17, 24, 6, 
13  

  2, 30    

Październik    3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   23  1, 8, 15, 22, 29    28   

Listopad    7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   20  5, 13, 19, 26    25   

Grudzień    5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 18  3, 10, 17, 23, 
31  

  21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 1B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

             

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

             

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

            v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

             

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

             

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

             

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

             

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

             

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

             

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

             

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

             

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 2,2A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   2, 8, 15, 22, 29   16  2, 8, 15, 22, 29    21 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   13  5, 12, 19, 26    18 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   13  5, 12, 19, 26    18  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 1, 8, 15, 20, 27   2, 9, 16, 23, 29   10  2, 9, 16, 23, 29    15   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28   8  7, 14, 21, 28, 
17, 24, 31  

  13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   4, 11, 18, 25   5  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

  10   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30   3, 31   2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

  8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   28  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

  5  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24   25  3, 10, 17, 24, 6, 
13  

  2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   23  1, 8, 15, 22, 29    28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 4, 12, 18, 25   5, 13, 19, 26   20  5, 13, 19, 26    25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 2, 9, 16, 21, 30   3, 10, 17, 23, 
31  

 18  3, 10, 17, 23, 
31  

  21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 2B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

          21 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

          15   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

          10   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

          8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          5   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

          25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 2C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

          21 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

          15   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

          10   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

          8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          5   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

          25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 2D  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

          21 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

          15   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

          10   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

          8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          5   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

          25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 2E  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

          21 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

          15   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

          10   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

          8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          5   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

          25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 2F  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

          21 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

          15   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

          10   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

          8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          5   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

          25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 2G  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

          21 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

          15   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

          10   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

          8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          5   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

          25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 2H  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

          21 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

          15   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

          10   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

          8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          5   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

          25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 2I  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

          21 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

          15   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

          10   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

          8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          5   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

          25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 2J  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

          21 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

          15   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

          10   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

          8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          5   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

          25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 4A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28               
Luty  4, 11, 18, 25               
Marzec  4, 11, 18, 25              v 
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27               
Maj  6, 13, 20, 27               
Czerwiec  3, 10, 17, 24               
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29               
Sierpień  5, 12, 19, 26               
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30               
Październik  7, 14, 21, 28               
Listopad  4, 12, 18, 25               
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 4B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

             

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

             

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

            v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

             

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

             

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

             

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

             

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

             

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

             

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

             

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

             

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 4C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

             

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

             

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

            v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

             

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

             

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

             

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

             

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

             

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

             

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

             

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

             

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 4D  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28               
Luty  4, 11, 18, 25               
Marzec  4, 11, 18, 25              v 
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27               
Maj  6, 13, 20, 27               
Czerwiec  3, 10, 17, 24               
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29               
Sierpień  5, 12, 19, 26               
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30               
Październik  7, 14, 21, 28               
Listopad  4, 12, 18, 25               
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 4E  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

             

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

             

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

            v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

             

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

             

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

             

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

             

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

             

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

             

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

             

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

             

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 4F  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

             

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

             

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

            v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

             

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

             

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

             

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

             

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

             

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

             

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

             

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

             

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 5A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   2, 8, 15, 22, 29   16  2, 8, 15, 22, 29    21 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   13  5, 12, 19, 26    18 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   13  5, 12, 19, 26    18  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 1, 8, 15, 20, 27   2, 9, 16, 23, 29   10  2, 9, 16, 23, 29    15   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28   8  7, 14, 21, 28, 
17, 24, 31  

  13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   4, 11, 18, 25   5  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

  10   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30   3, 31   2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

  8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   28  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

  5  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24   25  3, 10, 17, 24, 6, 
13  

  2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   23  1, 8, 15, 22, 29    28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 4, 12, 18, 25   5, 13, 19, 26   20  5, 13, 19, 26    25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 2, 9, 16, 21, 30   3, 10, 17, 23, 
31  

 18  3, 10, 17, 23, 
31  

  21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 5B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

          21 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

          15   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

          10   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

          8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          5   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

          25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 5C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28            21 22  
Luty  4, 11, 18, 25            18 19  
Marzec  4, 11, 18, 25            18  v 
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27            15   
Maj  6, 13, 20, 27            13   
Czerwiec  3, 10, 17, 24            10   
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29            8   
Sierpień  5, 12, 19, 26            5   
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30            2, 30    
Październik  7, 14, 21, 28            28   
Listopad  4, 12, 18, 25            25   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30            21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 5D  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

          21 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

          15   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

          10   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

          8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          5   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

          25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 5E  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

          21 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

          15   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

          10   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

          8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          5   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

          25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 5F  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

          21 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

          15   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

          10   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

          8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          5   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

          25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 6/GARAŻE  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń    7, 14, 21, 28   2, 8, 15, 22, 29   16        
Luty    4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   13        
Marzec    4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   13        
Kwiecień    1, 8, 15, 20, 27   2, 9, 16, 23, 29   10        
Maj    6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28   8        
Czerwiec    3, 10, 17, 24   4, 11, 18, 25   5        
Lipiec    1, 8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30   3, 31         
Sierpień    5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   28       v 
Wrzesień    2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24   25        
Październik    7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   23        
Listopad    4, 12, 18, 25   5, 13, 19, 26   20        
Grudzień    2, 9, 16, 21, 30   3, 10, 17, 23, 

31  
 18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 6A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

       2, 8, 15, 22, 29    21 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       5, 12, 19, 26    18 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

       5, 12, 19, 26    18  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

       2, 9, 16, 23, 29    15   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

       7, 14, 21, 28, 
17, 24, 31  

  13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

       4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

  10   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

       2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

  8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

       6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

  5   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       3, 10, 17, 24, 6, 
13  

  2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       1, 8, 15, 22, 29    28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

       5, 13, 19, 26    25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

       3, 10, 17, 23, 
31  

  21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GALILEUSZA 6B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

          21 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          18  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

          15   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          13   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

          10   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

          8   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          5   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          2, 30    

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          28   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

          25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, GALILEUSZA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29       

Luty  11, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26       
Marzec  11, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26      v 
Kwiecień  8, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29       

Maj  6, 20   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28       

Czerwiec  3, 17   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30      v 

Sierpień  12, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  4, 18   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   2, 8, 15, 22, 29   16  2, 8, 15, 22, 29       
Luty  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   13  5, 12, 19, 26       
Marzec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   13  5, 12, 19, 26      v 
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   1, 8, 15, 20, 27   2, 9, 16, 23, 29   10  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28   8  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   4, 11, 18, 25   5  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30   3, 31   2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   28  6, 13, 20, 27      v 
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24   25  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   23  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 12, 18, 25   4, 12, 18, 25   5, 13, 19, 26   20  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   2, 9, 16, 21, 30   3, 10, 17, 23, 

31  
 18  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

          7 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

          4 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          4   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

          1, 27   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

          24   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

          22   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          19   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

          16   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          14   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

          12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

          9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 9, 23, 5, 11, 
18, 25, 2, 15, 
22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    7 16  

Luty  6, 20, 1, 8, 15, 
22, 5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    4 13  

Marzec  6, 20, 1, 8, 15, 
22, 29, 5, 12, 
19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    4   

Kwiecień  3, 17, 30, 5, 12, 
19, 26, 2, 9, 16, 
23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  1, 27   v 

Maj  15, 29, 4, 10, 
17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  27   

Czerwiec  12, 26, 7, 14, 
22, 28, 4, 11, 
18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  24   

Lipiec  9, 10, 24, 5, 12, 
19, 26, 2, 16, 
23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  22  v 

Sierpień  7, 21, 2, 9, 17, 
23, 30, 6, 13, 
20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  19   

Wrzesień  4, 18, 6, 13, 20, 
27, 3, 10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  16   

Październik  2, 16, 30, 4, 11, 
18, 25, 1, 8, 15, 
22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    14   

Listopad  14, 27, 2, 8, 16, 
22, 29, 5, 13, 
19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    12   



 

2 
 

Grudzień  11, 24, 6, 13, 
20, 28, 3, 10, 
17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GĄSIOROWSKICH 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7        
Luty  6, 20   4  4  4        
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27        
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12        
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GĄSIOROWSKICH 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   7        
Luty  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   4        
Marzec  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   4        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   27        
Czerwiec  12, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   24        
Lipiec  10, 24   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   22       v 
Sierpień  7, 21   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   19        
Wrzesień  4, 18   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   16        
Październik  2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   14        
Listopad  14, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   12        
Grudzień  11, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9        
Luty  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Marzec  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 
Maj  15, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29        
Czerwiec  12, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26        
Lipiec  10, 24   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24       v 
Sierpień  7, 21   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  4, 18   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  14, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14        
Grudzień  11, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GĄSIOROWSKICH 5/5A/MAŁECKIEGO 38  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    7 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    4 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    4   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  1, 27   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  24   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  22  v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  19   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  16   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    14   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GĄSIOROWSKICH 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GĄSIOROWSKICH 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8, 22   7, 21   9        
Luty  6, 20   5, 19   4, 18   6        
Marzec  6, 20   5, 19   4, 18   6        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 16, 29   1, 15, 27   3, 30        v 
Maj  15, 29   14, 28   13, 27   29        
Czerwiec  12, 26   11, 25   10, 24   26        
Lipiec  10, 24   9, 23   8, 22   24       v 
Sierpień  7, 21   6, 20   5, 19   21        
Wrzesień  4, 18   3, 17   2, 16, 30   18        
Październik  2, 16, 30   1, 15, 29   14, 28   16        
Listopad  14, 27   13, 26   12, 25   14        
Grudzień  11, 24   10, 23   9, 21   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GĄSIOROWSKICH 6/6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29       
Luty  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26       
Marzec  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  12, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  7, 21   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26       
Grudzień  11, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GĄSIOROWSKICH 6/ST7C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             25  
Luty  1, 15             22  
Marzec  1, 15, 29              v 
Kwiecień  12, 26               
Maj  10, 24            23   
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22            21   
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             25  
Luty  1, 15             22  
Marzec  1, 15, 29              v 
Kwiecień  12, 26               
Maj  10, 24            23   
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22            21   
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 19/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 26/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 26/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5, 18   4, 17, 31   16  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  1, 15   1, 15   14, 28   13  7, 14, 21, 28       
Marzec  1, 15, 29   1, 15, 29   14, 28   13  7, 14, 21, 28      v 
Kwiecień  12, 26   12, 26   11, 25   10  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   10, 24   9, 23   8  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  7, 22   7, 22   6, 21   5  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   5, 19   4, 18   3, 31   4, 11, 18, 25      v 
Sierpień  2, 17, 30   2, 17, 30   1, 16, 29   28  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   13, 27   12, 26   25  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   11, 25   10, 24   23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   8, 22   7, 21   20  7, 15, 21, 28       
Grudzień  6, 20   6, 20   5, 19   18  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   24  24  24  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  1, 8, 15, 22   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   21  21  21  7, 14, 21, 28      v 
Kwiecień  5, 12, 19, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       

Czerwiec  7, 14, 22, 28   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 12, 19, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 13, 20, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 11, 18, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   28  28  28  7, 15, 21, 28       
Grudzień  6, 13, 20, 28   27  27  27  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  1, 15   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  7, 14, 21, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28       
Grudzień  6, 20   27  27  27  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 34  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 35 /2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 35/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 35/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 35/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             25  
Luty  1, 15             22  
Marzec  1, 15, 29              v 
Kwiecień  12, 26               
Maj  10, 24            23   
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22            21   
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, GERBEROWA 38  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 41  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         4, 17, 31     25  
Luty  1, 15         14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29         14, 28      v 
Kwiecień  12, 26         4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24         2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22         6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19         4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27         5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22         7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             25  
Luty  1, 15             22  
Marzec  1, 15, 29              v 
Kwiecień  12, 26               
Maj  10, 24            23   
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22            21   
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 51  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 51/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 62  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 64  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24        
Luty  1, 15   21  21  21        
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16        
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28        
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 64B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             25  
Luty  1, 15             22  
Marzec  1, 15, 29              v 
Kwiecień  12, 26               
Maj  10, 24            23   
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22            21   
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 65  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   5, 11, 18, 25   24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   1, 8, 15, 22   21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   1, 8, 15, 22, 29   21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   5, 12, 19, 26   18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   4, 10, 17, 24, 

31  
 16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   

Czerwiec  7, 22   7, 14, 22, 28   13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   5, 12, 19, 26   11  11  4, 11, 18, 25      v 
Sierpień  2, 17, 30   2, 9, 17, 23, 30   8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   6, 13, 20, 27   5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   4, 11, 18, 25   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   2, 8, 16, 22, 29   28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   6, 13, 20, 28   27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      25  
Luty  1, 15   21  21  21      22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             25  
Luty  1, 15             22  
Marzec  1, 15, 29              v 
Kwiecień  12, 26               
Maj  10, 24            23   
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22            21   
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 73  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         4, 17, 31     25  
Luty  1, 15         14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29         14, 28      v 
Kwiecień  12, 26         4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24         2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22         6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19         4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27         5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22         7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GERBEROWA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     25  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     22  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GĘSIA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5  5  5  7, 21     22  
Luty  6, 20   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  6, 20   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  3, 17, 30   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  15, 29   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  10, 24   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5  5  5  7, 21     22  
Luty  6, 20   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  6, 20   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  3, 17, 30   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  15, 29   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  10, 24   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5  5  5      22  
Luty  6, 20   1  1  1      19  
Marzec  6, 20   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  3, 17, 30   26  26  26        
Maj  15, 29   24  24  24        
Czerwiec  12, 26   22  22  22     7   
Lipiec  10, 24   19  19  19        
Sierpień  7, 21   17  17  17        
Wrzesień  4, 18   13  13  13        
Październik  2, 16, 30   11  11  11        
Listopad  14, 27   8  8  8        
Grudzień  11, 24   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20              v 
Kwiecień  3, 17, 30               
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GĘSIA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5  5  5  7, 21     22  
Luty  6, 20   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  6, 20   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  3, 17, 30   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  15, 29   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  10, 24   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GĘSIA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5  5  5      22  
Luty  6, 20   1  1  1      19  
Marzec  6, 20   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  3, 17, 30   26  26  26        
Maj  15, 29   24  24  24        
Czerwiec  12, 26   22  22  22     7   
Lipiec  10, 24   19  19  19        
Sierpień  7, 21   17  17  17        
Wrzesień  4, 18   13  13  13        
Październik  2, 16, 30   11  11  11        
Listopad  14, 27   8  8  8        
Grudzień  11, 24   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GIŻYCKA 11  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30               
Luty  6, 13, 20, 27               
Marzec  6, 13, 20, 27              v 
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
             

Maj  8, 15, 22, 29               
Czerwiec  5, 12, 19, 26               
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Sierpień  7, 14, 21, 28               
Wrzesień  4, 11, 18, 25               
Październik  2, 9, 16, 23, 30               
Listopad  6, 14, 20, 27               
Grudzień  4, 11, 18, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GIŻYCKA 1-1C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    17 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    14 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    14  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    11   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  9   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  6   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  4  v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  1, 29    

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  26   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    24   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    21   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GIŻYCKA 12  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5  5  5  7, 21     22  
Luty  6, 20   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  6, 20   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  3, 17, 30   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  15, 29   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  10, 24   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GIŻYCKA 14  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         7, 21     22  
Luty  6, 20         4, 18     19  
Marzec  6, 20         4, 18      v 
Kwiecień  3, 17, 30         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  15, 29         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26         3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  10, 24         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30         7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27         4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24         9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GIŻYCKA 3  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5  5  5      22  
Luty  6, 20   1  1  1      19  
Marzec  6, 20   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  3, 17, 30   26  26  26        
Maj  15, 29   24  24  24        
Czerwiec  12, 26   22  22  22     7   
Lipiec  10, 24   19  19  19        
Sierpień  7, 21   17  17  17        
Wrzesień  4, 18   13  13  13        
Październik  2, 16, 30   11  11  11        
Listopad  14, 27   8  8  8        
Grudzień  11, 24   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GIŻYCKA 3 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5  5  5  7, 21     22  
Luty  6, 20   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  6, 20   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  3, 17, 30   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  15, 29   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  10, 24   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GIŻYCKA 3B  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5  5  5  7, 21     22  
Luty  6, 20   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  6, 20   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  3, 17, 30   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  15, 29   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  10, 24   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GIŻYCKA 4  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5  5  5        
Luty  6, 20   1  1  1        
Marzec  6, 20   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  3, 17, 30   26  26  26        
Maj  15, 29   24  24  24        
Czerwiec  12, 26   22  22  22        
Lipiec  10, 24   19  19  19        
Sierpień  7, 21   17  17  17        
Wrzesień  4, 18   13  13  13        
Październik  2, 16, 30   11  11  11        
Listopad  14, 27   8  8  8        
Grudzień  11, 24   6  6  6         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GIŻYCKA 5  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    17 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    14 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    14  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    11   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  9   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  6   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  4  v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  1, 29    

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  26   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    24   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    21   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GIŻYCKA 6  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5  5  5  7, 21     22  
Luty  6, 20   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  6, 20   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  3, 17, 30   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  15, 29   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  12, 26   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  10, 24   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  7, 21   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 18   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 16, 30   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  14, 27   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  11, 24   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GLADIOLOWA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GLADIOLOWA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      24  
Luty  1, 15   21  21  21      21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      24  
Luty  1, 15   21  21  21      21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GLADIOLOWA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18             24  
Luty  1, 15             21  
Marzec  1, 15, 29              v 
Kwiecień  12, 26               
Maj  10, 24            23   
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22            21   
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GLADIOLOWA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      24  
Luty  1, 15   21  21  21      21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GLADIOLOWA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GLADIOLOWA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      24  
Luty  1, 15   21  21  21      21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GLADIOLOWA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18               
Luty  1, 15               
Marzec  1, 15, 29              v 
Kwiecień  12, 26               
Maj  10, 24               
Czerwiec  7, 22               
Lipiec  5, 19               
Sierpień  2, 17, 30               
Wrzesień  13, 27               
Październik  11, 25               
Listopad  8, 22               
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GLADIOLOWA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      24  
Luty  1, 15   21  21  21      21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18         4, 17, 31     24  
Luty  1, 15         14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29         14, 28      v 
Kwiecień  12, 26         4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24         2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22         6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19         4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27         5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22         7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GLADIOLOWA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      24  
Luty  1, 15   21  21  21      21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     21   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  4, 17, 31     24  
Luty  1, 15   21  21  21  14, 28     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  14, 28      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  4, 11, 18, 25       
Maj  10, 24   16  16  16  2, 9, 16, 23, 30    23   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  6, 13, 21, 27       
Lipiec  5, 19   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  8, 22   28  28  28  7, 15, 21, 28    21   
Grudzień  6, 20   27  27  27  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GLINIANKI 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GLINIANKI 15C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GLINIANKI 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GLINIANKI 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GLINIANKI 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GLINIANKI 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GLINIANKI 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GLINIANKI 28/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GLINIANKI 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             17  
Luty  7, 21             14  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30              v 
Czerwiec  13, 27            4   
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27            3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁAZOWA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁAZOWA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁAZOWA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁAZOWA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁAZOWA 27/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁAZOWA 27/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁAZOWA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁAZOWA 29A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁAZOWA 3  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁAZOWA 31  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁAZOWA 33  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁAZOWA 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             16  
Luty  13, 27             13  
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            29   
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            27   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁAZOWA 35/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁAZOWA 37  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁAZOWA 37/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁAZOWA 5/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             16  
Luty  13, 27             13  
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            29   
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            27   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 101  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30            7 16  
Luty  6, 13, 20, 27            4 13  
Marzec  6, 13, 20, 27            4   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
          1, 27   v 

Maj  8, 15, 22, 29            27   
Czerwiec  5, 12, 19, 26            24   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
          22   

Sierpień  7, 14, 21, 28            19   
Wrzesień  4, 11, 18, 25            16   
Październik  2, 9, 16, 23, 30            14   
Listopad  6, 14, 20, 27            12   
Grudzień  4, 11, 18, 24            9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 101  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   8, 22   7, 21   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  6, 13, 20, 27   5, 19   4, 18   6, 20   7, 14, 21, 28       
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 19   4, 18   6, 20   7, 14, 21, 28       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 16, 29   1, 15, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25      v 

Maj  8, 15, 22, 29   14, 28   13, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 12, 19, 26   11, 25   10, 24   12, 26   6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   8, 22   10, 24   4, 11, 18, 25       

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 20   5, 19   7, 21   1, 8, 16, 22, 29      v 
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 17   2, 16, 30   4, 18   5, 12, 19, 26       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 15, 29   14, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 14, 20, 27   13, 26   12, 25   14, 27   7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 11, 18, 24   10, 23   9, 21   11, 24   5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 101/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30, 
5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23      7 16  

Luty  6, 13, 20, 27, 5, 
1, 8, 15, 22, 12, 
19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      4 13  

Marzec  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 29, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      4   

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 23, 
29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30      1, 27   v 

Maj  8, 15, 22, 29, 4, 
10, 17, 24, 31, 
7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      27   

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 7, 
14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26      24   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 23, 
30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24      22   

Sierpień  7, 14, 21, 28, 6, 
2, 9, 17, 23, 30, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21      19  v 

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18      16   

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30      14   



 

2 
 

Listopad  6, 14, 20, 27, 2, 
8, 16, 22, 29, 5, 
13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      12   

Grudzień  4, 11, 18, 24, 6, 
13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24      9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    5 15  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    1 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    1, 29    
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    26  v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  24   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  22   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  19  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  17   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  13   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    11   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    8   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23      7 16  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      4 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      4   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30      1, 27   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26      24   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24      22   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21      19  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18      16   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30      14   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24      9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    7 16  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    4 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    4   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29    1, 27   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  24   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  22   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  19  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  16   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29    14   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26    12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30, 9, 23, 
5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25, 4, 
10, 17, 24, 31, 
2, 8, 15, 22, 29  

 7, 14, 21, 28   9     5 15  

Luty  13, 27, 6, 20, 5, 
1, 8, 15, 22, 12, 
19, 26  

 1, 8, 15, 22, 7, 
14, 21, 28, 5, 
12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25   6     1 12  

Marzec  13, 27, 6, 20, 1, 
8, 15, 22, 29, 5, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29, 
7, 14, 21, 28, 5, 
12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25   6     1, 29    

Kwiecień  10, 24, 3, 17, 
30, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 23, 
29  

 5, 12, 19, 26, 4, 
11, 18, 25, 2, 9, 
16, 23, 29  

 1, 8, 15, 20, 27   3, 30      26  v 

Maj  8, 22, 15, 29, 4, 
10, 17, 24, 31, 
7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31, 2, 9, 16, 23, 
30, 7, 14, 21, 28  

 6, 13, 20, 27   29     24   

Czerwiec  5, 19, 12, 26, 7, 
14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28, 6, 
13, 21, 27, 4, 
11, 18, 25  

 3, 10, 17, 24   26     22   

Lipiec  3, 17, 31, 10, 
24, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 23, 
30  

 5, 12, 19, 26, 4, 
11, 18, 25, 2, 9, 
16, 23, 30  

 1, 8, 15, 22, 29   24     19  v 

Sierpień  14, 28, 7, 21, 6, 
2, 9, 17, 23, 30, 
13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30, 
1, 8, 16, 22, 29, 
6, 13, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   21     17   

Wrzesień  11, 25, 4, 18, 6, 
13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27, 5, 
12, 19, 26, 3, 
10, 17, 24  

 2, 9, 16, 23, 30   18     13   

Październik  9, 23, 2, 16, 30, 
4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25, 3, 
10, 17, 24, 31, 
1, 8, 15, 22, 29  

 7, 14, 21, 28   16     11   



 

2 
 

Listopad  6, 20, 14, 27, 2, 
8, 16, 22, 29, 5, 
13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29, 
7, 15, 21, 28, 5, 
13, 19, 26  

 4, 12, 18, 25   14     8   

Grudzień  4, 18, 11, 24, 6, 
13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28, 5, 
12, 19, 27, 3, 
10, 17, 23, 31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    7 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    4 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    4   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29  4  1, 27   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

2, 30   27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

27  24   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

25  22   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

22  19  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

19  16   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29  17  14   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26  15  12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    5 15  
Luty  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    1 12  
Marzec  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    1, 29    
Kwiecień  10, 24   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    26  v 
Maj  8, 22   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  24   

Czerwiec  5, 19   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  22   

Lipiec  3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  19  v 

Sierpień  14, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  17   

Wrzesień  11, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  13   

Październik  9, 23   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    11   
Listopad  6, 20   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    8   
Grudzień  4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 111  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 5, 11, 18, 25, 
2, 8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   7     7 16  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   4     4 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   4     4   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   1, 27      1, 27   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   27     27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   24     24   

Lipiec  10, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 23, 
30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   22     22   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   19     19  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   16     16   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   14     14   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   12     12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   9     9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 111  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   7  7  7        
Luty  6, 13, 20, 27   4  4  4        
Marzec  6, 13, 20, 27   4  4  4        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 1, 27   1, 27   1, 27        v 

Maj  8, 15, 22, 29   27  27  27        
Czerwiec  5, 12, 19, 26   24  24  24        
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 22  22  22        

Sierpień  7, 14, 21, 28   19  19  19        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   16  16  16        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   14  14  14        
Listopad  6, 14, 20, 27   12  12  12        
Grudzień  4, 11, 18, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 112  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9        
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29        
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26        
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24       v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14        
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 113,115,115A,117/ZAŁĘŻ 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    7 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    4 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    4   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29    1, 27   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  24   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  22   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  19  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  16   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29    14   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26    12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 114  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16     14 15  

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13     11 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13     11   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10     8  v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8     6   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     3  v 
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31      1, 29    

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28     26   
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25     23   
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23     21   

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     18   
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     16    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 114A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30         7, 14, 21, 28    14 15  
Luty  6, 13, 20, 27         4, 11, 18, 25    11 12  
Marzec  6, 13, 20, 27         4, 11, 18, 25    11   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
       1, 8, 15, 20, 27    8  v 

Maj  8, 15, 22, 29         16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  6   

Czerwiec  5, 12, 19, 26         6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  3   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

       4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  1, 29    

Sierpień  7, 14, 21, 28         1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  26   

Wrzesień  4, 11, 18, 25         5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  23   

Październik  2, 9, 16, 23, 30         7, 14, 21, 28    21   
Listopad  6, 14, 20, 27         4, 12, 18, 25    18   
Grudzień  4, 11, 18, 24         2, 9, 16, 21, 30    16    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    14 15  

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    11 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    11   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    8  v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  6   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  3  v 

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  1, 29    

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  26   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  23   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    21   

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    18   
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    16    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 



 

2 
 

10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 117/13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   7  7  7  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  6, 13, 20, 27   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Marzec  6, 13, 20, 27   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 1, 27   1, 27   1, 27   4, 11, 18, 25      v 

Maj  8, 15, 22, 29   27  27  27  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 12, 19, 26   24  24  24  6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 22  22  22  4, 11, 18, 25       

Sierpień  7, 14, 21, 28   19  19  19  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  4, 11, 18, 25   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   14  14  14  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 14, 20, 27   12  12  12  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 11, 18, 24   9  9  9  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 117A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   9  9  9  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  6, 20   6  6  6  7, 14, 21, 28       
Marzec  6, 20   6  6  6  7, 14, 21, 28       
Kwiecień  3, 17, 30   3, 30   3, 30   3, 30   4, 11, 18, 25      v 
Maj  15, 29   29  29  29  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  12, 26   26  26  26  6, 13, 21, 27       
Lipiec  10, 24   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Sierpień  7, 21   21  21  21  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  4, 18   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Październik  2, 16, 30   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  14, 27   14  14  14  7, 15, 21, 28       
Grudzień  11, 24   11  11  11  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 118,120,122,124,124A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16     14 15  

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13     11 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13     11   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10     8  v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8     6   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     3  v 
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31      1, 29    

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28     26   
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25     23   
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23     21   

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     18   
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     16    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 123  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

       4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

       7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

       7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27, 
4, 11, 18, 25  

       4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 16, 23, 30  

       2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 21, 27  

       6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

       4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 16, 22, 29  

       1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23   

Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

       5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  7, 14, 21, 28, 3, 
10, 17, 24, 31  

       3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  4, 12, 18, 25, 7, 
15, 21, 28  

       7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  2, 9, 16, 21, 30, 
5, 12, 19, 27  

       5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    8 13  
Marzec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    8   
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    5  v 
Maj  6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 

20, 27  
  4, 31    

Czerwiec  3, 10, 17, 24   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  4, 12, 18, 25   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    16   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16     14 15  

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13     11 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13     11   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10     8  v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8     6   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     3  v 
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31      1, 29    

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28     26   
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25     23   
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23     21   

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     18   
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     16    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30            14 15  
Luty  6, 13, 20, 27            11 12  
Marzec  6, 13, 20, 27            11   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
          8  v 

Maj  8, 15, 22, 29            6   
Czerwiec  5, 12, 19, 26            3   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
          1, 29    

Sierpień  7, 14, 21, 28            26   
Wrzesień  4, 11, 18, 25            23   
Październik  2, 9, 16, 23, 30            21   
Listopad  6, 14, 20, 27            18   
Grudzień  4, 11, 18, 24            16    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 14  14  14     11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 11  11  11     8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 11  11  11     8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 8  8  8     5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6  6  6     4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3  3  3     28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 29   1, 29   1, 29      26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 26  26  26     23   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 23  23  23     20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 21  21  21     18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 18  18  18     16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 16  16  16     13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       
Marzec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  3, 10, 17, 24   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25       
Sierpień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29      v 
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26       
Październik  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 12, 18, 25   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28       
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   14  14  14        
Luty  6, 13, 20, 27   11  11  11        
Marzec  6, 13, 20, 27   11  11  11        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 8  8  8       v 

Maj  8, 15, 22, 29   6  6  6        
Czerwiec  5, 12, 19, 26   3  3  3        
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 1, 29   1, 29   1, 29         

Sierpień  7, 14, 21, 28   26  26  26        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   23  23  23        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   21  21  21        
Listopad  6, 14, 20, 27   18  18  18        
Grudzień  4, 11, 18, 24   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 132/140  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 132/140  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 132/140  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30               
Luty  6, 13, 20, 27               
Marzec  6, 13, 20, 27               
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
            v 

Maj  8, 15, 22, 29               
Czerwiec  5, 12, 19, 26               
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Sierpień  7, 14, 21, 28               
Wrzesień  4, 11, 18, 25               
Październik  2, 9, 16, 23, 30               
Listopad  6, 14, 20, 27               
Grudzień  4, 11, 18, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 133  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    8 13  
Marzec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    8   
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    5  v 
Maj  6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 

20, 27  
  4, 31    

Czerwiec  3, 10, 17, 24   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  4, 12, 18, 25   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    16   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 



 

2 
 

10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   8, 22   7, 21   9  2, 8, 15, 22, 29       
Luty  11, 25   5, 19   4, 18   6  5, 12, 19, 26       
Marzec  11, 25   5, 19   4, 18   6  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  8, 20   2, 16, 29   1, 15, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   14, 28   13, 27   29  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  3, 17   11, 25   10, 24   26  4, 11, 18, 25      v 
Lipiec  1, 15, 29   9, 23   8, 22   24  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   6, 20   5, 19   21  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   3, 17   2, 16, 30   18  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   1, 15, 29   14, 28   16  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   13, 26   12, 25   14  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   10, 23   9, 21   11  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 141  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   8, 22   7, 21   9, 23         
Luty  11, 25   5, 19   4, 18   6, 20         
Marzec  11, 25   5, 19   4, 18   6, 20         
Kwiecień  8, 20   2, 16, 29   1, 15, 27   3, 17, 30        v 
Maj  6, 20   14, 28   13, 27   15, 29         
Czerwiec  3, 17   11, 25   10, 24   12, 26         
Lipiec  1, 15, 29   9, 23   8, 22   10, 24         
Sierpień  12, 26   6, 20   5, 19   7, 21        v 
Wrzesień  9, 23   3, 17   2, 16, 30   4, 18         
Październik  7, 21   1, 15, 29   14, 28   2, 16, 30         
Listopad  4, 18   13, 26   12, 25   14, 27         
Grudzień  2, 16, 30   10, 23   9, 21   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 141  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28               
Luty  11, 25               
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20              v 
Maj  6, 20               
Czerwiec  3, 17               
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28    15 15  
Luty  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25    12 12  
Marzec  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25    12   
Kwiecień  9, 23   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27    9  v 
Maj  7, 21   6  6  6  16, 23, 30, 6, 

13, 20, 27  
  7   

Czerwiec  4, 18   3  3  3  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4   

Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  13, 27   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  10, 24   23  23  23  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  8, 22   21  21  21  7, 14, 21, 28    22   
Listopad  5, 19   18  18  18  4, 12, 18, 25    19   
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16  2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    15 15  

Luty  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12 12  
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    9  v 
Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 

13, 20, 27  
  7   

Czerwiec  4, 11, 18, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4  v 

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  6, 13, 20, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    22   

Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    19   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8 13  
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8   
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25    5  v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30, 

20, 27  
  4, 31    

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    16   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29               
Luty  5, 12, 19, 26               
Marzec  5, 12, 19, 26               
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29              v 
Maj  7, 14, 21, 28               
Czerwiec  4, 11, 18, 25               
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30               
Sierpień  6, 13, 20, 27               
Wrzesień  3, 10, 17, 24               
Październik  1, 8, 15, 22, 29               
Listopad  5, 13, 19, 26               
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 146  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

          15 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

          12 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          12   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

          9  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          7   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

          4   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          2, 30    

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

          27   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

          24   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          22   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

          19   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

          17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 147  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   11, 25   10, 24   3, 16, 30         
Luty  11, 25   8, 22   7, 21   13, 27         
Marzec  11, 25   8, 22   7, 21   13, 27         
Kwiecień  8, 20   5, 19   4, 18   10, 24        v 
Maj  6, 20   4, 17, 31   2, 16, 30   8, 22         
Czerwiec  3, 17   14, 28   13, 27   5, 19         
Lipiec  1, 15, 29   12, 26   11, 25   3, 17, 31         
Sierpień  12, 26   9, 23   8, 22   14, 28        v 
Wrzesień  9, 23   6, 20   5, 19   11, 25         
Październik  7, 21   4, 18   3, 17, 31   9, 23         
Listopad  4, 18   2, 16, 29   15, 28   6, 20         
Grudzień  2, 16, 30   13, 28   12, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 148  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  4, 11, 18, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5       v 
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31         
Sierpień  6, 13, 20, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 149-151  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28               
Luty  11, 25               
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20              v 
Maj  6, 20               
Czerwiec  3, 17               
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

       2, 8, 15, 22, 29       

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

       5, 12, 19, 26       

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

       5, 12, 19, 26       

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

       2, 9, 16, 23, 29      v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       7, 14, 21, 28       

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

       4, 11, 18, 25       

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       2, 9, 16, 23, 30       

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

       6, 13, 20, 27       

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

       3, 10, 17, 24       

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

       1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

       5, 13, 19, 26       

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

       3, 10, 17, 23, 
31  

      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30, 
5, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

       2, 8, 15, 22, 29       

Luty  4, 6, 13, 20, 27, 
1, 8, 15, 22, 11, 
18, 25  

       5, 12, 19, 26       

Marzec  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 29, 4, 
11, 18, 25  

       5, 12, 19, 26       

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 5, 12, 19, 
26, 1, 8, 15, 20, 
27  

       2, 9, 16, 23, 29      v 

Maj  8, 15, 22, 29, 4, 
10, 17, 24, 31, 
6, 13, 20, 27  

       7, 14, 21, 28       

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 7, 
14, 22, 28, 3, 
10, 17, 24  

       4, 11, 18, 25       

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31, 5, 12, 19, 
26, 1, 8, 15, 22, 
29  

       2, 9, 16, 23, 30       

Sierpień  5, 7, 14, 21, 28, 
2, 9, 17, 23, 30, 
12, 19, 26  

       6, 13, 20, 27       

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27, 2, 9, 
16, 23, 30  

       3, 10, 17, 24       

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

       1, 8, 15, 22, 29       
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Listopad  6, 14, 20, 27, 2, 
8, 16, 22, 29, 4, 
12, 18, 25  

       5, 13, 19, 26       

Grudzień  4, 11, 18, 24, 6, 
13, 20, 28, 2, 9, 
16, 21, 30  

       3, 10, 17, 23, 
31  

      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 150-154A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    15 15  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12 12  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    9  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  7   

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4  v 

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    22   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    19   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   11, 25   10, 24   3, 16, 30      11 16  
Luty  4, 11, 18, 25   8, 22   7, 21   13, 27      8 13  
Marzec  4, 11, 18, 25   8, 22   7, 21   13, 27      8   
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 19   4, 18   10, 24      5  v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 17, 31   2, 16, 30   8, 22      4, 31    
Czerwiec  3, 10, 17, 24   14, 28   13, 27   5, 19      28   
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   12, 26   11, 25   3, 17, 31      26   
Sierpień  5, 12, 19, 26   9, 23   8, 22   14, 28      23  v 
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 20   5, 19   11, 25      20   
Październik  7, 14, 21, 28   4, 18   3, 17, 31   9, 23      18   
Listopad  4, 12, 18, 25   2, 16, 29   15, 28   6, 20      16   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   13, 28   12, 27   4, 18      13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 14  4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   11  7, 14, 21, 28    8 13  
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   11  7, 14, 21, 28    8   
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   8  4, 11, 18, 25    5  v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   6  2, 9, 16, 23, 30, 

20, 27  
  4, 31    

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   3  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   1, 29   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   26  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   23  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 21  3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   18  7, 15, 21, 28    16   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   16  5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 157  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30      11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27      8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27      8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24      5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22      4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19      28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31      26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28      23  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25      20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23      18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20      16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18      13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28    15 15  
Luty  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25    12 12  
Marzec  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25    12   
Kwiecień  9, 23   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27    9  v 
Maj  7, 21   6  6  6  16, 23, 30, 6, 

13, 20, 27  
  7   

Czerwiec  4, 18   3  3  3  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4   

Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  13, 27   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  10, 24   23  23  23  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  8, 22   21  21  21  7, 14, 21, 28    22   
Listopad  5, 19   18  18  18  4, 12, 18, 25    19   
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16  2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Luty  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Marzec  12, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Kwiecień  9, 23   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  7, 21   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  4, 18   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Luty  5, 12, 19, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Marzec  5, 12, 19, 26   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  7, 14, 21, 28   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  4, 11, 18, 25   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 13, 20, 27   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 10, 17, 24   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 8, 15, 22, 29   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 13, 19, 26   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 16  16  16  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

          15 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

          12 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          12   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

          9  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          7   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

          4   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          2, 30    

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

          27   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

          24   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          22   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

          19   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

          17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 163  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30      11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27      8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27      8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24      5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22      4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19      28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31      26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28      23  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25      20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23      18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20      16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18      13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 165  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  11, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  11, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  8, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24        v 
Maj  6, 20   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22         

Czerwiec  3, 17   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  1, 15, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  12, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  9, 23   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  7, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  4, 18   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  2, 16, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 166  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 14        

Luty  12, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   11        
Marzec  12, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   11        
Kwiecień  9, 23   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   8       v 
Maj  7, 21   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   6        

Czerwiec  4, 18   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   3       v 
Lipiec  2, 16, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   1, 29         
Sierpień  13, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   26        
Wrzesień  10, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   23        
Październik  8, 22   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 21        

Listopad  5, 19   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   18        
Grudzień  3, 17, 31   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 167  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   14  14  14     11 16  
Luty  4, 11, 18, 25   11  11  11     8 13  
Marzec  4, 11, 18, 25   11  11  11     8   
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   8  8  8     5  v 
Maj  6, 13, 20, 27   6  6  6     4, 31    
Czerwiec  3, 10, 17, 24   3  3  3     28   
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   1, 29   1, 29   1, 29      26   
Sierpień  5, 12, 19, 26   26  26  26     23   
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   23  23  23     20   
Październik  7, 14, 21, 28   21  21  21     18   
Listopad  4, 12, 18, 25   18  18  18     16   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   16  16  16     13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 168  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    15 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    9  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  7   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    22   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    19   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 169/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  11, 25   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  11, 25   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  8, 20   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 20   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  12, 26   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  9, 23   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  7, 21   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 18   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 169/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   14  14  14      16  
Luty  11, 25   11  11  11      13  
Marzec  11, 25   11  11  11        
Kwiecień  8, 20   8  8  8       v 
Maj  6, 20   6  6  6     31   
Czerwiec  3, 17   3  3  3        
Lipiec  1, 15, 29   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  12, 26   26  26  26        
Wrzesień  9, 23   23  23  23        
Październik  7, 21   21  21  21        
Listopad  4, 18   18  18  18     29   
Grudzień  2, 16, 30   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 15, 29     16  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   12, 26     13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   12, 26       

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29      v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   7, 14, 21, 28    27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   4, 11, 18, 25       

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   2, 9, 16, 23, 30       

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   6, 13, 20, 27      v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   3, 10, 17, 24       

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26    25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 170  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29, 5, 11, 
18, 25, 8, 22  

       4, 10, 17, 24, 
31  

  15 15  

Luty  12, 26, 19, 1, 8, 
15, 22, 5  

       7, 14, 21, 28    12 12  

Marzec  12, 26, 1, 8, 15, 
22, 29, 5, 19  

       7, 14, 21, 28    12   

Kwiecień  9, 23, 5, 12, 19, 
26, 2, 16, 29  

       4, 11, 18, 25    9  v 

Maj  7, 21, 4, 10, 17, 
24, 31, 14, 28  

       2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  7   

Czerwiec  4, 18, 7, 14, 22, 
28, 11, 25  

       6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4   

Lipiec  2, 16, 30, 5, 12, 
19, 26, 9, 23  

       4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  13, 27, 20, 2, 9, 
17, 23, 30, 6  

       1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  10, 24, 6, 13, 
20, 27, 3, 17  

       5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  24   

Październik  8, 22, 4, 11, 18, 
25, 1, 15, 29  

       3, 10, 17, 24, 
31  

  22   

Listopad  5, 19, 2, 8, 16, 
22, 29, 13, 26  

       7, 15, 21, 28    19   

Grudzień  3, 17, 31, 6, 13, 
20, 28, 10, 23  

       5, 12, 19, 27    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 170  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29         7, 14, 21, 28       
Luty  5, 12, 19, 26         4, 11, 18, 25       
Marzec  5, 12, 19, 26         4, 11, 18, 25       
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29         1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  7, 14, 21, 28         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  4, 11, 18, 25         3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 13, 20, 27         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 10, 17, 24         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 8, 15, 22, 29         7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 13, 19, 26         4, 12, 18, 25       
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
       2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 170A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   5, 11, 18, 25   14  14        
Luty  12, 26   1, 8, 15, 22   11  11        
Marzec  12, 26   1, 8, 15, 22, 29   11  11        
Kwiecień  9, 23   5, 12, 19, 26   8  8       v 
Maj  7, 21   4, 10, 17, 24, 

31  
 6  6        

Czerwiec  4, 18   7, 14, 22, 28   3  3        
Lipiec  2, 16, 30   5, 12, 19, 26   1, 29   1, 29         
Sierpień  13, 27   2, 9, 17, 23, 30   26  26       v 
Wrzesień  10, 24   6, 13, 20, 27   23  23        
Październik  8, 22   4, 11, 18, 25   21  21        
Listopad  5, 19   2, 8, 16, 22, 29   18  18        
Grudzień  3, 17, 31   6, 13, 20, 28   16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 173  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8 13  
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8   
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25    5  v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30, 

20, 27  
  4, 31    

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    16   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 173A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27, 
4, 11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 16, 23, 30  

 4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 21, 27  

 7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 16, 22, 29  

 2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  7, 14, 21, 28, 3, 
10, 17, 24, 31  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  4, 12, 18, 25, 7, 
15, 21, 28  

 2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  2, 9, 16, 21, 30, 
5, 12, 19, 27  

 6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 5, 12, 19, 27   4, 18   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 174  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29         7, 14, 21, 28       
Luty  5, 12, 19, 26         4, 11, 18, 25       
Marzec  5, 12, 19, 26         4, 11, 18, 25       
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29         1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  7, 14, 21, 28         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  4, 11, 18, 25         3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 13, 20, 27         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 10, 17, 24         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 8, 15, 22, 29         7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 13, 19, 26         4, 12, 18, 25       
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
       2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 174  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  12, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  12, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  9, 23   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  7, 21   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  4, 18   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5       v 
Lipiec  2, 16, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31         
Sierpień  13, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  10, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  8, 22   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  5, 19   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  3, 17, 31   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 174  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29         7, 14, 21, 28       
Luty  12, 26         4, 11, 18, 25       
Marzec  12, 26         4, 11, 18, 25       
Kwiecień  9, 23         1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  7, 21         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  4, 18         3, 10, 17, 24       
Lipiec  2, 16, 30         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22         7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19         4, 12, 18, 25       
Grudzień  3, 17, 31         2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 175/5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30      11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27      8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27      8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24      5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22      4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19      28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31      26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28      23  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25      20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23      18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20      16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18      13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16     15 15  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13     12 12  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13     12   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10     9  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8     7   

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     4  v 

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31      2, 30    

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28     27   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25     24   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23     22   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     19   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30      11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27      8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27      8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24      5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22      4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19      28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31      26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28      23  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25      20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23      18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20      16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18      13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, GŁOGOWSKA 178  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16     15 15  

Luty  12, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13     12 12  
Marzec  12, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13     12   
Kwiecień  9, 23   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10     9  v 
Maj  7, 21   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8     7   

Czerwiec  4, 18   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     4  v 
Lipiec  2, 16, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31      2, 30    
Sierpień  13, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28     27   
Wrzesień  10, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25     24   
Październik  8, 22   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23     22   

Listopad  5, 19   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     19   
Grudzień  3, 17, 31   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 14  14  3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 11  11  13, 27   7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 11  11  13, 27   7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 8  8  10, 24   4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 6  6  8, 22   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 3  3  5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 1, 29   1, 29   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 26  26  14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 23  23  11, 25   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 21  21  9, 23   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 18  18  6, 20   7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 16  16  4, 18   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 180  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 21     15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 18     12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 18       

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27      v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  6, 13, 20, 27       

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  3, 10, 17, 24    4  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   1, 8, 15, 22, 29       

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  5, 12, 19, 26       

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  2, 9, 16, 23, 30       

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28       

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25       

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  9, 21    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 181A, 181B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 182  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 14  14  14     15 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 11  11  11     12 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 11  11  11     12   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 8  8  8     9  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 6  6  6     7   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 3  3  3     4   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 1, 29   1, 29   1, 29      2, 30    

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 26  26  26     27   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 23  23  23     24   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 21  21  21     22   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 18  18  18     19   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 16  16  16     17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 182A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14  7, 21     15  
Luty  12, 26   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  12, 26   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  9, 23   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  7, 21   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  4, 18   3  3  3  3, 10, 17, 24    4   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16  9, 21    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 182A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14        
Luty  12, 26   11  11  11        
Marzec  12, 26   11  11  11        
Kwiecień  9, 23   8  8  8       v 
Maj  7, 21   6  6  6        
Czerwiec  4, 18   3  3  3        
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  13, 27   26  26  26        
Wrzesień  10, 24   23  23  23        
Październik  8, 22   21  21  21        
Listopad  5, 19   18  18  18        
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 182A/8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29         7, 14, 21, 28    15 15  
Luty  12, 26         4, 11, 18, 25    12 12  
Marzec  12, 26         4, 11, 18, 25    12   
Kwiecień  9, 23         1, 8, 15, 20, 27    9  v 
Maj  7, 21         16, 23, 30, 6, 

13, 20, 27  
  7   

Czerwiec  4, 18         6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4   

Lipiec  2, 16, 30         4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  13, 27         1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  10, 24         5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  8, 22         7, 14, 21, 28    22   
Listopad  5, 19         4, 12, 18, 25    19   
Grudzień  3, 17, 31         2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 184  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16     15 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13     12 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13     12   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10     9  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8     7   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     4  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31      2, 30    

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28     27   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25     24   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23     22   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     19   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 184A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29            15 15  
Luty  12, 26            12 12  
Marzec  12, 26            12   
Kwiecień  9, 23            9  v 
Maj  7, 21            7   
Czerwiec  4, 18            4   
Lipiec  2, 16, 30            2, 30    
Sierpień  13, 27            27   
Wrzesień  10, 24            24   
Październik  8, 22            22   
Listopad  5, 19            19   
Grudzień  3, 17, 31            17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 187, 189  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 14  4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   11  7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   11  7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   8  4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   6  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   3  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   1, 29   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   26  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   23  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 21  3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   18  7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   16  5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30               
Luty  6, 13, 20, 27               
Marzec  6, 13, 20, 27               
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
            v 

Maj  8, 15, 22, 29               
Czerwiec  5, 12, 19, 26               
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Sierpień  7, 14, 21, 28               
Wrzesień  4, 11, 18, 25               
Październik  2, 9, 16, 23, 30               
Listopad  6, 14, 20, 27               
Grudzień  4, 11, 18, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 195, 197  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29               
Luty  12, 26               
Marzec  12, 26               
Kwiecień  9, 23              v 
Maj  7, 21               
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19               
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 214  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5  5  5        
Luty  4, 11, 18, 25   1  1  1        
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 29   1, 29   1, 29         
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   26  26  26       v 
Maj  6, 13, 20, 27   24  24  24        
Czerwiec  3, 10, 17, 24   22  22  22        
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   19  19  19        
Sierpień  5, 12, 19, 26   17  17  17        
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   13  13  13        
Październik  7, 14, 21, 28   11  11  11        
Listopad  4, 12, 18, 25   8  8  8        
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6  6  6         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 215/1,2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 215A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28               
Luty  11, 25               
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20              v 
Czerwiec  3, 17               
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28               
Luty  11, 25               
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20              v 
Czerwiec  3, 17               
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 216  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 5        

Luty  11, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   1        
Marzec  11, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   1, 29         
Kwiecień  8, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   26        
Maj  6, 20   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   24       v 

Czerwiec  3, 17   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   22        
Lipiec  1, 15, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   19       v 
Sierpień  12, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   17        
Wrzesień  9, 23   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   13        
Październik  7, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 11        

Listopad  4, 18   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   8        
Grudzień  2, 16, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   6         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 216  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29       

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  7, 14, 21, 28      v 

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 217  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         5, 11, 18, 25    11 17  
Luty  13, 27         1, 8, 15, 22    8 14  
Marzec  13, 27         1, 8, 15, 22, 29    8  v 
Kwiecień  10, 24         5, 12, 19, 26    5   
Maj  8, 22         21, 28, 4, 10, 

17, 24, 31  
  4, 31    

Czerwiec  5, 19         4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

  28   

Lipiec  3, 17, 31         2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

  26   

Sierpień  14, 28         6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

  23   

Wrzesień  11, 25         3, 10, 6, 13, 20, 
27  

  20   

Październik  9, 23         4, 11, 18, 25    18   
Listopad  6, 20         2, 8, 16, 22, 29    16   
Grudzień  4, 18         6, 13, 20, 28    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 217A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 218  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28               
Luty  11, 25               
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20              v 
Czerwiec  3, 17               
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 218  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28               
Luty  11, 25               
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20              v 
Czerwiec  3, 17               
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 218  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28               
Luty  11, 25               
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20              v 
Czerwiec  3, 17               
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 218 /GRUPA LOTOS  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28         2, 8, 15, 22, 29       
Luty  11, 25         5, 12, 19, 26       
Marzec  11, 25         5, 12, 19, 26       
Kwiecień  8, 20         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20         7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  3, 17         4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23         3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18         5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 219  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 219A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 219B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     30   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     28   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 219C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 221  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  13, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  13, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27        v 
Kwiecień  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24         
Maj  8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22         

Czerwiec  5, 19   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  3, 17, 31   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  14, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  11, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  9, 23   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  6, 20   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  4, 18   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 223/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     30   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     28   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 223A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     30   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     28   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 225  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 227  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         5, 18     17  
Luty  13, 27         1, 15     14  
Marzec  13, 27         1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24         5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22         4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19         7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31         5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25         6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23         4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20         2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18         13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 227 /MEDIPORTA  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 3, 16, 30         

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 13, 27         

Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 13, 27        v 

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 10, 24         

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 8, 22         

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 5, 19         

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 3, 17, 31         

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 14, 28        v 

Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 11, 25         

Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 9, 23         

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 6, 20         

Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 227A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 227B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 227C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17      17  
Luty  13, 27   14  14  14      14  
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9     30   
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21     28   
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 228 /234  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28               
Luty  4, 11, 18, 25               
Marzec  4, 11, 18, 25               
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27              v 
Maj  6, 13, 20, 27               
Czerwiec  3, 10, 17, 24               
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29               
Sierpień  5, 12, 19, 26               
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30               
Październik  7, 14, 21, 28               
Listopad  4, 12, 18, 25               
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 229  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 229A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17        
Luty  13, 27   14  14  14        
Marzec  13, 27   14  14  14       v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11        
Maj  8, 22   9  9  9        
Czerwiec  5, 19   6  6  6        
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4        
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  11, 25   26  26  26        
Październik  9, 23   24  24  24        
Listopad  6, 20   21  21  21        
Grudzień  4, 18   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 231  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 231/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 232/234  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   10, 24   5        
Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 21   1        
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 21   1, 29         
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 18   26       v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 16, 30   24        

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   13, 27   22        
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   11, 25   19       v 
Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   8, 22   17        
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 19   13        
Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   11        
Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   15, 28   8        
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   12, 27   6         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 233  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   5, 18     17  

Luty  13, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 15     14  
Marzec  13, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30      v 
Wrzesień  11, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   4, 11, 18, 25       

Listopad  6, 20   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 239  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 241  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 241/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 243  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 245  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 245A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 247/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   17  17  17  5, 18     17  
Luty  13, 27   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  13, 27   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 248  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28               
Luty  11, 25               
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20              v 
Czerwiec  3, 17               
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 248  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28               
Luty  4, 11, 18, 25               
Marzec  4, 11, 18, 25               
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27              v 
Maj  6, 13, 20, 27               
Czerwiec  3, 10, 17, 24               
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29               
Sierpień  5, 12, 19, 26               
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30               
Październik  7, 14, 21, 28               
Listopad  4, 12, 18, 25               
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 248  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28               
Luty  4, 11, 18, 25               
Marzec  4, 11, 18, 25               
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27              v 
Maj  6, 13, 20, 27               
Czerwiec  3, 10, 17, 24               
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29               
Sierpień  5, 12, 19, 26               
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30               
Październik  7, 14, 21, 28               
Listopad  4, 12, 18, 25               
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 249  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   18  18  18  5, 18     17  
Luty  13, 27   15  15  15  1, 15     14  
Marzec  13, 27   15  15  15  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   10  10  10  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   7  7  7  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   2, 30   2, 30   2, 30   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   27  27  27  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   22  22  22  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   20  20  20  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             17  
Luty  13, 27             14  
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            30   
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            28   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 
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PAPIER 

 
 

METAL I 
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SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 
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BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   18  18  18  5, 18     17  
Luty  13, 27   15  15  15  1, 15     14  
Marzec  13, 27   15  15  15  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   10  10  10  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   7  7  7  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   2, 30   2, 30   2, 30   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   27  27  27  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   22  22  22  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   20  20  20  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   18  18  18  5, 18     17  
Luty  13, 27   15  15  15  1, 15     14  
Marzec  13, 27   15  15  15  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   10  10  10  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   7  7  7  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   2, 30   2, 30   2, 30   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   27  27  27  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   22  22  22  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   20  20  20  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   18  18  18  5, 18     17  
Luty  13, 27   15  15  15  1, 15     14  
Marzec  13, 27   15  15  15  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   10  10  10  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  5, 19   7  7  7  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   2, 30   2, 30   2, 30   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   27  27  27  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   22  22  22  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  4, 18   20  20  20  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  13, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  13, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27        v 
Kwiecień  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24         
Maj  8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22         

Czerwiec  5, 19   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  3, 17, 31   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  14, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  11, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  9, 23   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  6, 20   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  4, 18   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28         2, 8, 15, 22, 29       
Luty  11, 25         5, 12, 19, 26       
Marzec  11, 25         5, 12, 19, 26       
Kwiecień  8, 20         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20         7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  3, 17         4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23         3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18         5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27        v 
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24         

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22         

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  6, 20   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  6, 20   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27        v 
Kwiecień  3, 17, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24         
Maj  15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22         

Czerwiec  12, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  7, 21   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  4, 18   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  2, 16, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  14, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  11, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30               
Luty  6, 13, 20, 27               
Marzec  6, 13, 20, 27              v 
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
             

Maj  8, 15, 22, 29               
Czerwiec  5, 12, 19, 26               
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Sierpień  7, 14, 21, 28               
Wrzesień  4, 11, 18, 25               
Październik  2, 9, 16, 23, 30               
Listopad  6, 14, 20, 27               
Grudzień  4, 11, 18, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, GŁOGOWSKA 261A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18        
Luty  6, 20   15  15  15        
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10        
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22        
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 261A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20              v 
Kwiecień  3, 17, 30               
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   18  18  18        
Luty  11, 25   15  15  15        
Marzec  11, 25   15  15  15        
Kwiecień  8, 20   12  12  12        
Maj  6, 20   10  10  10       v 
Czerwiec  3, 17   7  7  7        
Lipiec  1, 15, 29   5  5  5        
Sierpień  12, 26   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  9, 23   27  27  27        
Październik  7, 21   25  25  25        
Listopad  4, 18   22  22  22        
Grudzień  2, 16, 30   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 263  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  5, 18     17  
Luty  6, 20   15  15  15  1, 15     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   10  10  10  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   7  7  7  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   22  22  22  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   20  20  20  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 263A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     30   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     28   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 263A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  5, 18     17  
Luty  6, 20   15  15  15  1, 15     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   10  10  10  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   7  7  7  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   22  22  22  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   20  20  20  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 263B/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  5, 18     17  
Luty  6, 20   15  15  15  1, 15     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   10  10  10  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   7  7  7  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   22  22  22  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   20  20  20  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 263B/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  5, 18     17  
Luty  6, 20   15  15  15  1, 15     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   10  10  10  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   7  7  7  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   22  22  22  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   20  20  20  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 263C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  5, 18     17  
Luty  6, 20   15  15  15  1, 15     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   10  10  10  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   7  7  7  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   22  22  22  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   20  20  20  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 263D  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     30   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     28   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 264  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29       

Luty  11, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       
Marzec  11, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  8, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  7, 14, 21, 28      v 

Czerwiec  3, 17   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  12, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  4, 18   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 265  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20              v 
Kwiecień  3, 17, 30               
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 
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METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
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BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   
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BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
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MYCIE 
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Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20              v 
Kwiecień  3, 17, 30               
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20              v 
Kwiecień  3, 17, 30               
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         5, 11, 18, 25       
Luty  6, 20         1, 8, 15, 22       
Marzec  6, 20         1, 8, 15, 22, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30         5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  12, 26         7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24         5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18         6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30         4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  11, 24         6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 268  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28               
Luty  4, 11, 18, 25               
Marzec  4, 11, 18, 25               
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27              v 
Maj  6, 13, 20, 27               
Czerwiec  3, 10, 17, 24               
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29               
Sierpień  5, 12, 19, 26               
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30               
Październik  7, 14, 21, 28               
Listopad  4, 12, 18, 25               
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 269  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     30   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     28   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 26A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29  4  19   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

2, 30   17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

27  14  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

25  12   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

22  9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

19  6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29  17  4   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26  15  2, 29    

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   3, 9, 16, 23, 30    7 16  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27    4 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27    4   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  1, 27   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  24   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  22   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  19  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  16   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   2, 9, 16, 23, 30    14   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   6, 14, 20, 27    12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   4, 11, 18, 24    9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 271/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  5, 18     17  
Luty  6, 20   15  15  15  1, 15     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   10  10  10  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   7  7  7  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   22  22  22  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   20  20  20  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 271/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  5, 18     17  
Luty  6, 20   15  15  15  1, 15     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   10  10  10  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   7  7  7  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   22  22  22  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   20  20  20  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 271/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         5, 18     17  
Luty  6, 20         1, 15     14  
Marzec  6, 20         1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30         5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29         4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26         7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24         5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18         6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30         4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27         2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24         13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 273  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  5, 18     17  
Luty  6, 20   15  15  15  1, 15     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   10  10  10  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   7  7  7  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   22  22  22  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   20  20  20  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 273  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20              v 
Kwiecień  3, 17, 30               
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 273A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   5, 11, 18, 25       

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22       
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22, 29      v 
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   5, 12, 19, 26       

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   5, 12, 19, 26       

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30      v 
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   6, 13, 20, 27       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   4, 11, 18, 25       

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 275/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  5, 18     17  
Luty  6, 20   15  15  15  1, 15     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   10  10  10  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   7  7  7  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   22  22  22  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   20  20  20  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 275/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  5, 18     17  
Luty  6, 20   15  15  15  1, 15     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   10  10  10  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   7  7  7  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   5  5  5  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   22  22  22  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   20  20  20  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 277/279  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         5, 11, 18, 25       
Luty  6, 20         1, 8, 15, 22       
Marzec  6, 20         1, 8, 15, 22, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30         5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  12, 26         7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24         5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18         6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30         4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  11, 24         6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 28A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28         2, 8, 15, 22, 29       
Luty  4, 11, 18, 25         5, 12, 19, 26       
Marzec  4, 11, 18, 25         5, 12, 19, 26       
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27         2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 13, 20, 27         7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 10, 17, 24         4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 12, 19, 26         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30         3, 10, 17, 24       
Październik  7, 14, 21, 28         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 12, 18, 25         5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 7  7  7  3, 9, 16, 23, 30    7 16  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 4  4  4  6, 13, 20, 27    4 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4  4  4  6, 13, 20, 27    4   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 1, 27   1, 27   1, 27   3, 10, 17, 24, 
30  

  1, 27   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 27  27  27  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 24  24  24  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  24   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 22  22  22  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  22   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 19  19  19  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  19   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 16  16  16  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  16   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 14  14  14  2, 9, 16, 23, 30    14   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 12  12  12  6, 14, 20, 27    12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 9  9  9  4, 11, 18, 24    9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     25 15  

Luty  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     22 12  

Marzec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     22   

Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27, 
4, 11, 18, 25  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      19   

Maj  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 16, 23, 30  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     17  v 

Czerwiec  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 21, 27  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     14  v 

Lipiec  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     12   

Sierpień  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 16, 22, 29  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     9   

Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     6   

Październik  7, 14, 21, 28, 3, 
10, 17, 24, 31  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     4   

Listopad  4, 12, 18, 25, 7, 
15, 21, 28  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     2, 29    

Grudzień  2, 9, 16, 21, 30, 
5, 12, 19, 27  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 31/33  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23         
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29         
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26         
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21        v 
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27         
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    19   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    4   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    2, 29    

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 322  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28               
Luty  11, 25               
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20              v 
Czerwiec  3, 17               
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 342/332/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21      18  
Luty  11, 25   18  18  18      15  
Marzec  11, 25   18  18  18        
Kwiecień  8, 20   15  15  15        
Maj  6, 20   13  13  13       v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10     3   
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8        
Sierpień  12, 26   5  5  5        
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  7, 21   28  28  28        
Listopad  4, 18   25  25  25        
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 343  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             17  
Luty  7, 21             14  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30              v 
Czerwiec  13, 27            4   
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27            3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 346A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   11, 25   10, 24   16        
Luty  11, 25   8, 22   7, 21   13        
Marzec  11, 25   8, 22   7, 21   13        
Kwiecień  8, 20   5, 19   4, 18   10        
Maj  6, 20   4, 17, 31   2, 16, 30   8       v 
Czerwiec  3, 17   14, 28   13, 27   5        
Lipiec  1, 15, 29   12, 26   11, 25   3, 31        v 
Sierpień  12, 26   9, 23   8, 22   28        
Wrzesień  9, 23   6, 20   5, 19   25        
Październik  7, 21   4, 18   3, 17, 31   23        
Listopad  4, 18   2, 16, 29   15, 28   20        
Grudzień  2, 16, 30   13, 28   12, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 348  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 21        

Luty  11, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   18        
Marzec  11, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   18        
Kwiecień  8, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   15        
Maj  6, 20   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   13       v 

Czerwiec  3, 17   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   10        
Lipiec  1, 15, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   8       v 
Sierpień  12, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   5        
Wrzesień  9, 23   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   2, 30         
Październik  7, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 28        

Listopad  4, 18   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   25        
Grudzień  2, 16, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 348/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   11, 25   10, 24   16  2, 8, 15, 22, 29       
Luty  11, 25   8, 22   7, 21   13  5, 12, 19, 26       
Marzec  11, 25   8, 22   7, 21   13  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  8, 20   5, 19   4, 18   10  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   4, 17, 31   2, 16, 30   8  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  3, 17   14, 28   13, 27   5  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   12, 26   11, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  12, 26   9, 23   8, 22   28  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   6, 20   5, 19   25  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   4, 18   3, 17, 31   23  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   2, 16, 29   15, 28   20  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   13, 28   12, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 35,35A/GĄSIOROWSKICH 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 5, 11, 18, 
25, 14, 21, 28, 
2, 8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   3, 9, 16, 23, 30    7 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 1, 
8, 15, 22, 4, 11, 
18, 25, 5, 12, 
19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27    4 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 1, 
8, 15, 22, 29, 4, 
11, 18, 25, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27    4   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 5, 
12, 19, 26, 1, 8, 
15, 20, 27, 2, 9, 
16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  1, 27   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
4, 10, 17, 24, 
31, 6, 13, 20, 
27, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  27   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 7, 
14, 22, 28, 3, 
10, 17, 24, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  24   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
5, 12, 19, 26, 1, 
15, 22, 29, 2, 9, 
16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  22   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
2, 9, 17, 23, 30, 
5, 12, 19, 26, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  19  v 



 

2 
 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 6, 
13, 20, 27, 2, 9, 
16, 23, 30, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  16   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 4, 11, 18, 
25, 7, 14, 21, 
28, 1, 8, 15, 22, 
29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   2, 9, 16, 23, 30    14   

Listopad  7, 15, 21, 28, 2, 
8, 16, 22, 29, 4, 
12, 18, 25, 5, 
13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   6, 14, 20, 27    12   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 6, 
13, 20, 28, 2, 9, 
16, 21, 30, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   4, 11, 18, 24    9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 350  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21        
Luty  11, 25   18  18  18        
Marzec  11, 25   18  18  18        
Kwiecień  8, 20   15  15  15        
Maj  6, 20   13  13  13       v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10        
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8        
Sierpień  12, 26   5  5  5        
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  7, 21   28  28  28        
Listopad  4, 18   25  25  25        
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 352  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21        
Luty  11, 25   18  18  18        
Marzec  11, 25   18  18  18        
Kwiecień  8, 20   15  15  15        
Maj  6, 20   13  13  13       v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10        
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8        
Sierpień  12, 26   5  5  5        
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  7, 21   28  28  28        
Listopad  4, 18   25  25  25        
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 354  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28             18  
Luty  11, 25             15  
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20              v 
Czerwiec  3, 17            3   
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 356 L  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28             18  
Luty  11, 25             15  
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20              v 
Czerwiec  3, 17            3   
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 356/O  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28             18  
Luty  11, 25             15  
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20              v 
Czerwiec  3, 17            3   
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 356A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  11, 25   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  8, 20   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 356C/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21      18  
Luty  11, 25   18  18  18      15  
Marzec  11, 25   18  18  18        
Kwiecień  8, 20   15  15  15        
Maj  6, 20   13  13  13       v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10     3   
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8        
Sierpień  12, 26   5  5  5        
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  7, 21   28  28  28        
Listopad  4, 18   25  25  25        
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 356D/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  11, 25   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  8, 20   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 356E/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21      18  
Luty  11, 25   18  18  18      15  
Marzec  11, 25   18  18  18        
Kwiecień  8, 20   15  15  15        
Maj  6, 20   13  13  13       v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10     3   
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8        
Sierpień  12, 26   5  5  5        
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  7, 21   28  28  28        
Listopad  4, 18   25  25  25        
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 356F  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28             18  
Luty  11, 25             15  
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20              v 
Czerwiec  3, 17            3   
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 356H  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  11, 25   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  8, 20   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 356I  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  11, 25   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  8, 20   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 356K  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21      18  
Luty  11, 25   18  18  18      15  
Marzec  11, 25   18  18  18        
Kwiecień  8, 20   15  15  15        
Maj  6, 20   13  13  13       v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10     3   
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8        
Sierpień  12, 26   5  5  5        
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  7, 21   28  28  28        
Listopad  4, 18   25  25  25        
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 356M  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28             18  
Luty  11, 25             15  
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20              v 
Czerwiec  3, 17            3   
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 356N  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28             18  
Luty  11, 25             15  
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20              v 
Czerwiec  3, 17            3   
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 358  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 15, 29     18  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  12, 26     15  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  12, 26       

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29       

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  7, 14, 21, 28      v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  4, 11, 18, 25    3   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30      v 

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  6, 13, 20, 27       

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  3, 10, 17, 24       

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26       

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 358A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28, 4, 10, 
17, 24, 31, 7, 21  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29       

Luty  11, 25, 4, 7, 14, 
21, 28, 18  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       

Marzec  11, 25, 7, 14, 
21, 28, 4, 18  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       

Kwiecień  8, 20, 4, 11, 18, 
25, 1, 15, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29       

Maj  6, 20, 2, 9, 16, 
23, 30, 13, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  7, 14, 21, 28      v 

Czerwiec  3, 17, 6, 13, 21, 
27, 10, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  4, 11, 18, 25       

Lipiec  1, 15, 29, 4, 11, 
18, 25, 8, 22  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30      v 

Sierpień  12, 26, 5, 1, 8, 
16, 22, 29, 19  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  6, 13, 20, 27       

Wrzesień  9, 23, 5, 12, 19, 
26, 2, 16, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  3, 10, 17, 24       

Październik  7, 21, 3, 10, 17, 
24, 31, 14, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  4, 18, 7, 15, 21, 
28, 12, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26       

Grudzień  2, 16, 30, 5, 12, 
19, 27, 9, 21  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 36  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 4, 10, 17, 
24, 31, 14, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  4, 18, 7, 14, 21, 
28, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22 12  

Marzec  4, 18, 7, 14, 21, 
28, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22   

Kwiecień  1, 15, 27, 4, 11, 
18, 25, 8, 20  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    19  v 

Maj  13, 27, 2, 9, 16, 
23, 30, 6, 20  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  17   

Czerwiec  10, 24, 6, 13, 
21, 27, 3, 17  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14  v 

Lipiec  8, 22, 4, 11, 18, 
25, 1, 15, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12   

Sierpień  5, 19, 1, 8, 16, 
22, 29, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  2, 16, 30, 5, 12, 
19, 26, 9, 23  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  6   

Październik  14, 28, 3, 10, 
17, 24, 31, 7, 21  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    4   

Listopad  12, 25, 7, 15, 
21, 28, 4, 18  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    2, 29    

Grudzień  9, 21, 5, 12, 19, 
27, 2, 16, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 36 /PROJEKT 36  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29       
Luty  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26       
Marzec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 10, 17, 24   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  4, 11, 18, 25      v 
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 12, 18, 25   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 360  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21  2, 15, 29     18  
Luty  11, 25   18  18  18  12, 26     15  
Marzec  11, 25   18  18  18  12, 26       
Kwiecień  8, 20   15  15  15  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  6, 20   13  13  13  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10  4, 11, 18, 25    3   
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   28  28  28  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   25  25  25  5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21  10, 23    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 362  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28             18  
Luty  11, 25             15  
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20               
Maj  6, 20              v 
Czerwiec  3, 17            3   
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 37  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 377/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             17  
Luty  7, 21             14  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30              v 
Czerwiec  13, 27            4   
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27            3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21, 4, 10, 17, 
24, 31, 14, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     25 15  

Luty  4, 18, 7, 14, 21, 
28, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     22 12  

Marzec  4, 18, 7, 14, 21, 
28, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     22   

Kwiecień  1, 15, 27, 4, 11, 
18, 25, 8, 20  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      19  v 

Maj  13, 27, 2, 9, 16, 
23, 30, 6, 20  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     17   

Czerwiec  10, 24, 6, 13, 
21, 27, 3, 17  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     14  v 

Lipiec  8, 22, 4, 11, 18, 
25, 1, 15, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     12   

Sierpień  5, 19, 1, 8, 16, 
22, 29, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     9   

Wrzesień  2, 16, 30, 5, 12, 
19, 26, 9, 23  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     6   

Październik  14, 28, 3, 10, 
17, 24, 31, 7, 21  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     4   

Listopad  12, 25, 7, 15, 
21, 28, 4, 18  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     2, 29    

Grudzień  9, 21, 5, 12, 19, 
27, 2, 16, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30, 
5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   3, 9, 16, 23, 30    7 16  

Luty  6, 13, 20, 27, 5, 
1, 8, 15, 22, 12, 
19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27    4 13  

Marzec  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 29, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27    4   

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 23, 
29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  1, 27   v 

Maj  8, 15, 22, 29, 4, 
10, 17, 24, 31, 
7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  27   

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 7, 
14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  24   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 23, 
30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  22   

Sierpień  7, 14, 21, 28, 6, 
2, 9, 17, 23, 30, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  19  v 

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  16   

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   2, 9, 16, 23, 30    14   



 

2 
 

Listopad  6, 14, 20, 27, 2, 
8, 16, 22, 29, 5, 
13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   6, 14, 20, 27    12   

Grudzień  4, 11, 18, 24, 6, 
13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   4, 11, 18, 24    9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    19   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12  v 

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    4   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    2, 29    

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 41  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 7  7  7     7 16  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 4  4  4     4 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4  4  4     4   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 1, 27   1, 27   1, 27      1, 27   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 27  27  27     27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 24  24  24     24   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 22  22  22     22   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 19  19  19     19   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 16  16  16     16   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 14  14  14     14   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 12  12  12     12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 9  9  9     9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 411  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21  3, 9, 16, 23, 30       
Luty  7, 21   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Marzec  7, 21   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   13  13  13  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   8  8  8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   5  5  5  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   28  28  28  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   25  25  25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   21  21  21  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 411  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 21  3, 16, 30     17  

Luty  7, 21   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   18  13, 27     14  
Marzec  7, 21   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   18  13, 27       
Kwiecień  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   15  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   13  8, 15, 22, 29      v 

Czerwiec  13, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   10  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   8  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   5  7, 14, 21, 28      v 
Wrzesień  5, 19   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   2, 30   4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 28  2, 9, 16, 23, 30       

Listopad  15, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   25  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   21  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 411  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

       3, 9, 16, 23, 30       

Luty  7, 14, 21, 28         6, 13, 20, 27       
Marzec  7, 14, 21, 28         6, 13, 20, 27       
Kwiecień  4, 11, 18, 25         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 9, 16, 23, 30         8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  6, 13, 21, 27         5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 11, 18, 25         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 12, 19, 26         4, 11, 18, 25       
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
       2, 9, 16, 23, 30       

Listopad  7, 15, 21, 28         6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 12, 19, 27         4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 419  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24         
Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22        v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  7, 15, 21, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  5, 12, 19, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 421  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  21  21      17  
Luty  7, 21   18  18  18      14  
Marzec  7, 21   18  18  18        
Kwiecień  4, 18   15  15  15        
Maj  2, 16, 30   13  13  13       v 
Czerwiec  13, 27   10  10  10     4   
Lipiec  11, 25   8  8  8        
Sierpień  8, 22   5  5  5        
Wrzesień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  3, 17, 31   28  28  28        
Listopad  15, 28   25  25  25        
Grudzień  12, 27   21  21  21     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 421A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24               
Luty  7, 21               
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30              v 
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   21  4, 10, 17, 24, 
31  

 21        

Luty  7, 21   18  7, 14, 21, 28   18        
Marzec  7, 21   18  7, 14, 21, 28   18        
Kwiecień  4, 18   15  4, 11, 18, 25   15        
Maj  2, 16, 30   13  2, 9, 16, 23, 30   13       v 
Czerwiec  13, 27   10  6, 13, 21, 27   10        
Lipiec  11, 25   8  4, 11, 18, 25   8        
Sierpień  8, 22   5  1, 8, 16, 22, 29   5       v 
Wrzesień  5, 19   2, 30   5, 12, 19, 26   2, 30         
Październik  3, 17, 31   28  3, 10, 17, 24, 

31  
 28        

Listopad  15, 28   25  7, 15, 21, 28   25        
Grudzień  12, 27   21  5, 12, 19, 27   21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24         
Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22        v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  7, 15, 21, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  5, 12, 19, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  7, 21   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  7, 21   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24         
Maj  2, 16, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22        v 

Czerwiec  13, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  11, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  8, 22   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  5, 19   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  3, 17, 31   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  15, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  12, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 43  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   3, 9, 16, 23, 30      7 16  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27      4 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27      4   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 10, 17, 24, 
30  

    1, 27   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   8, 15, 22, 29      27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   5, 12, 19, 26      24   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   3, 10, 17, 24, 
31  

    22   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 14, 21, 28      19  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25      16   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 9, 16, 23, 30      14   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   6, 14, 20, 27      12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   4, 11, 18, 24      9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 431A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24         
Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22        v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  7, 15, 21, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  5, 12, 19, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 432  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28               
Luty  4, 11, 18, 25               
Marzec  4, 11, 18, 25               
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27              v 
Maj  6, 13, 20, 27               
Czerwiec  3, 10, 17, 24               
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29               
Sierpień  5, 12, 19, 26               
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30               
Październik  7, 14, 21, 28               
Listopad  4, 12, 18, 25               
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 432  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

             

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

             

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

             

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

             

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

            v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

             

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

             

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

             

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

             

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

             

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

             

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 432  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 21        

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   18        
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   18        
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   15       v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   13        

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   10        
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   8        
Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   5       v 
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   2, 30         
Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 28        

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   25        
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28               
Luty  4, 11, 18, 25               
Marzec  4, 11, 18, 25               
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27              v 
Maj  6, 13, 20, 27               
Czerwiec  3, 10, 17, 24               
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29               
Sierpień  5, 12, 19, 26               
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30               
Październik  7, 14, 21, 28               
Listopad  4, 12, 18, 25               
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 432  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  12, 5, 19, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24         
Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22         

Czerwiec  4, 11, 18, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  13, 6, 20, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25        v 
Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   21  4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  4, 11, 18, 25   18  7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  4, 11, 18, 25   18  7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   15  4, 11, 18, 25   10, 24        v 
Maj  6, 13, 20, 27   13  2, 9, 16, 23, 30   8, 22         
Czerwiec  3, 10, 17, 24   10  6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   8  4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  5, 12, 19, 26   5  1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   2, 30   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  7, 14, 21, 28   28  3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  4, 12, 18, 25   25  7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   21  5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 436  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28         2, 8, 15, 22, 29       
Luty  4, 11, 18, 25         5, 12, 19, 26       
Marzec  4, 11, 18, 25         5, 12, 19, 26       
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27         2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 13, 20, 27         7, 14, 21, 28       
Czerwiec  3, 10, 17, 24         4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 12, 19, 26         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30         3, 10, 17, 24       
Październik  7, 14, 21, 28         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 12, 18, 25         5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 436  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   21  21  21        
Luty  11, 25   18  18  18        
Marzec  11, 25   18  18  18        
Kwiecień  8, 20   15  15  15        
Maj  6, 20   13  13  13       v 
Czerwiec  3, 17   10  10  10        
Lipiec  1, 15, 29   8  8  8        
Sierpień  12, 26   5  5  5        
Wrzesień  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30         
Październik  7, 21   28  28  28        
Listopad  4, 18   25  25  25        
Grudzień  2, 16, 30   21  21  21         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 43A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   7  7, 14, 21, 28   9, 23      7 16  
Luty  6, 13, 20, 27   4  4, 11, 18, 25   6, 20      4 13  
Marzec  6, 13, 20, 27   4  4, 11, 18, 25   6, 20      4   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 1, 27   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30      1, 27   v 

Maj  8, 15, 22, 29   27  6, 13, 20, 27   15, 29      27   
Czerwiec  5, 12, 19, 26   24  3, 10, 17, 24   12, 26      24   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 22  1, 8, 15, 22, 29   10, 24      22   

Sierpień  7, 14, 21, 28   19  5, 12, 19, 26   7, 21      19  v 
Wrzesień  4, 11, 18, 25   16  2, 9, 16, 23, 30   4, 18      16   
Październik  2, 9, 16, 23, 30   14  7, 14, 21, 28   2, 16, 30      14   
Listopad  6, 14, 20, 27   12  4, 12, 18, 25   14, 27      12   
Grudzień  4, 11, 18, 24   9  2, 9, 16, 21, 30   11, 24      9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24        v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22         

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 3, 16, 30         

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 13, 27         

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 13, 27         

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 10, 24         

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 8, 22        v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 5, 19         

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 3, 17, 31         

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 14, 28        v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 11, 25         

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 9, 23         

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 6, 20         

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   3, 9, 16, 23, 30    7 16  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27    4 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27    4   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  1, 27   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  24   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  22   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  19  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  16   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   2, 9, 16, 23, 30    14   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   6, 14, 20, 27    12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   4, 11, 18, 24    9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30, 
8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23      7 16  

Luty  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 5, 12, 
19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      4 13  

Marzec  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 29, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      4   

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 23, 
29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30      1, 27   v 

Maj  8, 15, 22, 29, 4, 
10, 17, 24, 31, 
7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      27   

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 7, 
14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26      24   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31, 9, 5, 12, 19, 
26, 2, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24      22   

Sierpień  7, 14, 21, 28, 2, 
9, 17, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21      19  v 

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18      16   

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30      14   



 

2 
 

Listopad  6, 14, 20, 27, 2, 
8, 16, 22, 29, 5, 
13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      12   

Grudzień  4, 11, 18, 24, 6, 
13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24      9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    25 15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    22 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    22   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    19   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12  v 

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    4   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    2, 29    

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29       
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26       
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29      v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   7, 14, 21, 28       
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   4, 11, 18, 25       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   2, 9, 16, 23, 30       

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   6, 13, 20, 27      v 
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   3, 10, 17, 24       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26       
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30, 
5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   3, 9, 16, 23, 30    7 16  

Luty  6, 13, 20, 27, 5, 
1, 8, 15, 22, 12, 
19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27    4 13  

Marzec  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 29, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27    4   

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 23, 
29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  1, 27   v 

Maj  8, 15, 22, 29, 4, 
10, 17, 24, 31, 
7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  27   

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 7, 
14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  24   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 23, 
30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  22   

Sierpień  7, 14, 21, 28, 6, 
2, 9, 17, 23, 30, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  19  v 

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  16   

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   2, 9, 16, 23, 30    14   



 

2 
 

Listopad  6, 14, 20, 27, 2, 
8, 16, 22, 29, 5, 
13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   6, 14, 20, 27    12   

Grudzień  4, 11, 18, 24, 6, 
13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   4, 11, 18, 24    9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25       

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22       

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29       

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26       

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31  

    v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28       

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26      v 

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30       

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27       

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25       

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29       

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     7 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     4 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     4   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      1, 27   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     24   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     22  v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     19   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     16   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     14   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 56  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    5 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    1 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    1, 29    

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    26   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  24  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  22   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  19  v 

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  17   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  13   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    11   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    8   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    5 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    1 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    1, 29    

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    26   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  24  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  22   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  19  v 

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  17   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  13   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    11   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    8   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23         
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29         
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26         
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21        v 
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27         
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7        
Luty  6, 20   4  4  4        
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27        
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12        
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    5 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    1 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    1, 29    

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    26   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  24  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  22   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  19  v 

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  17   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  13   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    11   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    8   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   3, 9, 16, 23, 30    7 16  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27    4 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27    4   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  1, 27   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  24   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  22   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  19  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  16   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   2, 9, 16, 23, 30    14   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   6, 14, 20, 27    12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   4, 11, 18, 24    9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 15, 29   14, 28   9  5, 11, 18, 25    4, 31  15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 12, 26   11, 25   6  1, 8, 15, 22    28 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 12, 26   11, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    28   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 9, 23   8, 20   3, 30   5, 12, 19, 26    25   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 21   6, 20   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  23  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 18   3, 17   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  21  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 16, 30   1, 15, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  18  v 

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 13, 27   12, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  16   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 10, 24   9, 23   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  12   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 8, 22   7, 21   16  4, 11, 18, 25    10   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 19   4, 18   14  2, 8, 16, 22, 29    7   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 17, 31   2, 16, 30   11  6, 13, 20, 28    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 63  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23      7 16  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      4 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      4   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30      1, 27   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26      24   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24      22   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21      19  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18      16   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30      14   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24      9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, GŁOGOWSKA 64,64A/LIMANOWSKIEGO 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22, 5, 11, 18, 
25, 2, 15, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    5 15  

Luty  5, 19, 1, 8, 15, 
22, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    1 12  

Marzec  5, 19, 1, 8, 15, 
22, 29, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    1, 29    

Kwiecień  2, 16, 29, 5, 12, 
19, 26, 9, 23  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    26  v 

Maj  14, 28, 4, 10, 
17, 24, 31, 7, 21  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  24   

Czerwiec  11, 25, 7, 14, 
22, 28, 4, 18  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  22   

Lipiec  9, 23, 5, 12, 19, 
26, 2, 16, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  19  v 

Sierpień  6, 20, 2, 9, 17, 
23, 30, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  17   

Wrzesień  3, 17, 6, 13, 20, 
27, 10, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  13   

Październik  1, 15, 29, 4, 11, 
18, 25, 8, 22  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    11   

Listopad  13, 26, 2, 8, 16, 
22, 29, 5, 19  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    8   

Grudzień  10, 23, 6, 13, 
20, 28, 3, 17, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 65  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23, 5, 11, 18, 
25, 2, 8, 15, 22, 
29  

          7 16  

Luty  6, 20, 5, 1, 8, 
15, 22, 12, 19, 
26  

          4 13  

Marzec  6, 20, 1, 8, 15, 
22, 29, 5, 12, 
19, 26  

          4   

Kwiecień  3, 17, 30, 5, 12, 
19, 26, 2, 9, 16, 
23, 29  

          1, 27   v 

Maj  15, 29, 4, 10, 
17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

          27   

Czerwiec  12, 26, 7, 14, 
22, 28, 4, 11, 
18, 25  

          24   

Lipiec  10, 24, 5, 12, 
19, 26, 2, 9, 16, 
23, 30  

          22   

Sierpień  7, 21, 6, 2, 9, 
17, 23, 30, 13, 
20, 27  

          19   

Wrzesień  4, 18, 6, 13, 20, 
27, 3, 10, 17, 24  

          16   

Październik  2, 16, 30, 4, 11, 
18, 25, 1, 8, 15, 
22, 29  

          14   

Listopad  14, 27, 2, 8, 16, 
22, 29, 5, 13, 
19, 26  

          12   
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Grudzień  11, 24, 6, 13, 
20, 28, 3, 10, 
17, 23, 31  

          9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9        

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29        

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26        

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24       v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14        

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

          7 16  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

          4 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          4   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

          1, 27   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

          24   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          22   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

          19   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

          16   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          14   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

          12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

          9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     5 15  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     1 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     1, 29    

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      26  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     24   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     22   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     19  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     17   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     13   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     11   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     8   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23      7 16  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      4 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      4   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30      1, 27   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26      24   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24      22   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21      19  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18      16   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30      14   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24      9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 70  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    5 15  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    1 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    1, 29    

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    26  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  24   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  22   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  19  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  17   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  13   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    11   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    8   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 71  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23      7 16  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      4 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      4   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30      1, 27   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26      24   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24      22   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21      19  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18      16   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30      14   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24      9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 72/NIEGOLEWSKICH  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    5 16  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    1 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    1, 29    

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    26  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  24   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  22   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  19  v 

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  17   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  13   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    11   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    8   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 73  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   3, 9, 16, 23, 30    7 16  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27    4 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27    4   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  1, 27   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  24   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  22   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  19  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  16   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   2, 9, 16, 23, 30    14   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   6, 14, 20, 27    12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   4, 11, 18, 24    9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 74/NIEGOLEWSKICH7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    5 15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    1 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    1, 29    

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    26  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  24   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  22  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  19   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  17   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  13   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    11   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    8   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 75  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23, 5, 11, 18, 
25, 2, 8, 15, 22, 
29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   3, 9, 16, 23, 30    7 16  

Luty  6, 20, 5, 1, 8, 
15, 22, 12, 19, 
26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27    4 13  

Marzec  6, 20, 1, 8, 15, 
22, 29, 5, 12, 
19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27    4   

Kwiecień  3, 17, 30, 5, 12, 
19, 26, 2, 9, 16, 
23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  1, 27   v 

Maj  15, 29, 4, 10, 
17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  27   

Czerwiec  12, 26, 7, 14, 
22, 28, 4, 11, 
18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  24   

Lipiec  10, 24, 5, 12, 
19, 26, 2, 9, 16, 
23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  22   

Sierpień  7, 21, 6, 2, 9, 
17, 23, 30, 13, 
20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  19  v 

Wrzesień  4, 18, 6, 13, 20, 
27, 3, 10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  16   

Październik  2, 16, 30, 4, 11, 
18, 25, 1, 8, 15, 
22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   2, 9, 16, 23, 30    14   

Listopad  14, 27, 2, 8, 16, 
22, 29, 5, 13, 
19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   6, 14, 20, 27    12   



 

2 
 

Grudzień  11, 24, 6, 13, 
20, 28, 3, 10, 
17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   4, 11, 18, 24    9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30, 
5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

          5 15  

Luty  6, 13, 20, 27, 5, 
1, 8, 15, 22, 12, 
19, 26  

          1 12  

Marzec  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 29, 5, 
12, 19, 26  

          1, 29    

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 23, 
29  

          26  v 

Maj  8, 15, 22, 29, 4, 
10, 17, 24, 31, 
7, 14, 21, 28  

          24   

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 7, 
14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

          22   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 23, 
30  

          19   

Sierpień  7, 14, 21, 28, 6, 
2, 9, 17, 23, 30, 
13, 20, 27  

          17   

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

          13   

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          11   
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Listopad  6, 14, 20, 27, 2, 
8, 16, 22, 29, 5, 
13, 19, 26  

          8   

Grudzień  4, 11, 18, 24, 6, 
13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

          6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     7 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     4 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     4   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      1, 27   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     24   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     22  v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     19   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     16   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     14   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     5 15  
Luty  5, 12, 19, 26, 

15  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     1 12  

Marzec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     1, 29    
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      26  v 
Maj  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     24   
Czerwiec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     22   
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     19  v 
Sierpień  6, 13, 20, 27, 

17  
 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     17   

Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     13   
Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     11   
Listopad  5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     8   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 79  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   3, 9, 16, 23, 30    7 16  
Luty  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27    4 13  
Marzec  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27    4   
Kwiecień  3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
  1, 27   v 

Maj  15, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  27   

Czerwiec  12, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  24   

Lipiec  10, 24   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  22   

Sierpień  7, 21   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  19  v 

Wrzesień  4, 18   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  16   

Październik  2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   2, 9, 16, 23, 30    14   
Listopad  14, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  11, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   4, 11, 18, 24    9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 80/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    5 15  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    1 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    1, 29    

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    26  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  24   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  22   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  19  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  17   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  13   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    11   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    8   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 81  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   7  7  7  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  6, 13, 20, 27   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Marzec  6, 13, 20, 27   4  4  4  7, 14, 21, 28       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 1, 27   1, 27   1, 27   4, 11, 18, 25      v 

Maj  8, 15, 22, 29   27  27  27  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 12, 19, 26   24  24  24  6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 22  22  22  4, 11, 18, 25       

Sierpień  7, 14, 21, 28   19  19  19  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  4, 11, 18, 25   16  16  16  5, 12, 19, 26       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   14  14  14  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 14, 20, 27   12  12  12  7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 11, 18, 24   9  9  9  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 81/7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      16  
Luty  6, 20   4  4  4      13  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     27   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     25   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 81/NIEGOLEWSKICH3,5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 9, 23, 5, 11, 
18, 25, 2, 15, 
22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    7 16  

Luty  6, 20, 1, 8, 15, 
22, 5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    4 13  

Marzec  6, 20, 1, 8, 15, 
22, 29, 5, 12, 
19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    4   

Kwiecień  3, 17, 30, 5, 12, 
19, 26, 2, 9, 16, 
23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29    1, 27   v 

Maj  15, 29, 4, 10, 
17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  27   

Czerwiec  12, 26, 7, 14, 
22, 28, 4, 11, 
18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  24   

Lipiec  9, 10, 24, 5, 12, 
19, 26, 2, 16, 
23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  22   

Sierpień  7, 21, 2, 9, 17, 
23, 30, 6, 13, 
20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  19  v 

Wrzesień  4, 18, 6, 13, 20, 
27, 3, 10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  16   

Październik  2, 16, 30, 4, 11, 
18, 25, 1, 8, 15, 
22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29    14   

Listopad  14, 27, 2, 8, 16, 
22, 29, 5, 13, 
19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26    12   



 

2 
 

Grudzień  11, 24, 6, 13, 
20, 28, 3, 10, 
17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 82  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     5 15  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     1 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     1, 29    

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      26  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     24   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     22   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     19  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     17   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     13   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     11   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     8   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 83/RYNEK ŁAZARSKI 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     7 16  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     4 13  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     4   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      1, 27   v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     27   
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     24   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     22  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     19   
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     16   
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     14   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     12   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11     9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30, 
8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    7 16  

Luty  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 5, 12, 
19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    4 13  

Marzec  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 29, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    4   

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 23, 
29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29    1, 27   v 

Maj  8, 15, 22, 29, 4, 
10, 17, 24, 31, 
7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  27   

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 7, 
14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  24   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31, 9, 5, 12, 19, 
26, 2, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  22   

Sierpień  7, 14, 21, 28, 2, 
9, 17, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  19  v 

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  16   

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29    14   



 

2 
 

Listopad  6, 14, 20, 27, 2, 
8, 16, 22, 29, 5, 
13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26    12   

Grudzień  4, 11, 18, 24, 6, 
13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30, 
5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    5 15  

Luty  6, 13, 20, 27, 5, 
1, 8, 15, 22, 12, 
19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    1 12  

Marzec  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 29, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    1, 29    

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 23, 
29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    26  v 

Maj  8, 15, 22, 29, 4, 
10, 17, 24, 31, 
7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  24   

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 7, 
14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  22   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 23, 
30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  19  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28, 6, 
2, 9, 17, 23, 30, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  17   

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  13   

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    11   



 

2 
 

Listopad  6, 14, 20, 27, 2, 
8, 16, 22, 29, 5, 
13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    8   

Grudzień  4, 11, 18, 24, 6, 
13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   7  7  7  5, 11, 18, 25    5 15  
Luty  6, 13, 20, 27   4  4  4  1, 8, 15, 22    1 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   4  4  4  1, 8, 15, 22, 29    1, 29    
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26    26  v 

Maj  8, 15, 22, 29   27  27  27  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  24   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   24  24  24  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  22   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 22  22  22  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  19   

Sierpień  7, 14, 21, 28   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  17   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   16  16  16  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  13   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   14  14  14  4, 11, 18, 25    11   
Listopad  6, 14, 20, 27   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    8   
Grudzień  4, 11, 18, 24   9  9  9  6, 13, 20, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 86/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   7        
Luty  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   4        
Marzec  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   4        
Kwiecień  10, 24   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   1, 27        v 
Maj  8, 22   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   27        
Czerwiec  5, 19   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   24        
Lipiec  3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   22       v 
Sierpień  14, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   19        
Wrzesień  11, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   16        
Październik  9, 23   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   14        
Listopad  6, 20   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   12        
Grudzień  4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 86A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    5 15  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    1 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    1, 29    
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    26  v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  24   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  22   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  19  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  17   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  13   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    11   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    8   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 



 

2 
 

10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 87  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   7  2, 8, 15, 22, 29    7 16  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   4  5, 12, 19, 26    4 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   4  5, 12, 19, 26    4   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29    1, 27   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   27  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   24  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  24   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   22  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  22   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   19  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  19  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   16  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  16   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   14  1, 8, 15, 22, 29    14   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   12  5, 13, 19, 26    12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   9  3, 10, 17, 23, 
31  

  9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 88/2A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7      15  
Luty  13, 27   4  4  4      12  
Marzec  13, 27   4  4  4        
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  8, 22   27  27  27     27   
Czerwiec  5, 19   24  24  24        
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22        
Sierpień  14, 28   19  19  19        
Wrzesień  11, 25   16  16  16        
Październik  9, 23   14  14  14        
Listopad  6, 20   12  12  12     25   
Grudzień  4, 18   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 88/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7     5 15  
Luty  13, 27   4  4  4     1 12  
Marzec  13, 27   4  4  4     1, 29    
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27      26  v 
Maj  8, 22   27  27  27     24   
Czerwiec  5, 19   24  24  24     22   
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22     19   
Sierpień  14, 28   19  19  19     17   
Wrzesień  11, 25   16  16  16     13   
Październik  9, 23   14  14  14     11   
Listopad  6, 20   12  12  12     8   
Grudzień  4, 18   9  9  9     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 88A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

          5 15  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

          1 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          1, 29    

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

          26  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          24   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

          22   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          19   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

          17   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

          13   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          11   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

          8   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

          6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 89AB,91ABC  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23      7 16  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      4 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      4   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30    4  1, 27   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29    2, 30   27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26    27  24   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24    25  22   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21    22  19  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18    19  16   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30    17  14   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27    15  12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24      9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30               
Luty  6, 13, 20, 27               
Marzec  6, 13, 20, 27               
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
            v 

Maj  8, 15, 22, 29               
Czerwiec  5, 12, 19, 26               
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Sierpień  7, 14, 21, 28               
Wrzesień  4, 11, 18, 25               
Październik  2, 9, 16, 23, 30               
Listopad  6, 14, 20, 27               
Grudzień  4, 11, 18, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25      v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25       

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29      v 
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30               
Luty  6, 13, 20, 27               
Marzec  6, 13, 20, 27               
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
            v 

Maj  8, 15, 22, 29               
Czerwiec  5, 12, 19, 26               
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Sierpień  7, 14, 21, 28               
Wrzesień  4, 11, 18, 25               
Październik  2, 9, 16, 23, 30               
Listopad  6, 14, 20, 27               
Grudzień  4, 11, 18, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    7 16  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    4 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    4   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29    1, 27   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  24   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  22   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  19  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  16   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29    14   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26    12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    5 15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    1 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    1, 29    

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    26  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  24   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  22   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  19  v 

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  17   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  13   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    11   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    8   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA 95  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30, 
5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23      7 16  

Luty  6, 13, 20, 27, 5, 
1, 8, 15, 22, 12, 
19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      4 13  

Marzec  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 29, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      4   

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 23, 
29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30      1, 27   v 

Maj  8, 15, 22, 29, 4, 
10, 17, 24, 31, 
7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      27   

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 7, 
14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26      24   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 23, 
30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24      22   

Sierpień  7, 14, 21, 28, 6, 
2, 9, 17, 23, 30, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21      19  v 

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18      16   

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30      14   
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Listopad  6, 14, 20, 27, 2, 
8, 16, 22, 29, 5, 
13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      12   

Grudzień  4, 11, 18, 24, 6, 
13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24      9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30         4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  6, 13, 20, 27         7, 14, 21, 28       
Marzec  6, 13, 20, 27         7, 14, 21, 28       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
       4, 11, 18, 25      v 

Maj  8, 15, 22, 29         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 12, 19, 26         6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
       4, 11, 18, 25       

Sierpień  7, 14, 21, 28         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  4, 11, 18, 25         5, 12, 19, 26       
Październik  2, 9, 16, 23, 30         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 14, 20, 27         7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 11, 18, 24         5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23       16  
Luty  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20       13  
Marzec  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Kwiecień  3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 
Maj  15, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      27   
Czerwiec  12, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26         
Lipiec  10, 24   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         
Sierpień  7, 21   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21        v 
Wrzesień  4, 18   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         
Październik  2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         
Listopad  14, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      25   
Grudzień  11, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    7 16  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    4 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    4   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29  4  1, 27   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

2, 30   27   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

27  24   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

25  22   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

22  19  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

19  16   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29  17  14   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26  15  12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁOGOWSKA/HETMAŃSKA  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   11, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 18        

Luty  6, 20   8, 22   7, 14, 21, 28   15        
Marzec  6, 20   8, 22   7, 14, 21, 28   15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   5, 19   4, 11, 18, 25   12        
Maj  15, 29   4, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   10        
Czerwiec  12, 26   14, 28   6, 13, 21, 27   7        
Lipiec  10, 24   12, 26   4, 11, 18, 25   5        
Sierpień  7, 21   9, 23   1, 8, 16, 22, 29   2, 30        v 
Wrzesień  4, 18   6, 20   5, 12, 19, 26   27        
Październik  2, 16, 30   4, 18   3, 10, 17, 24, 

31  
 25        

Listopad  14, 27   2, 16, 29   7, 15, 21, 28   22        
Grudzień  11, 24   13, 28   5, 12, 19, 27   20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 18  3, 16, 30     17  

Luty  6, 20   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   10  8, 15, 22, 29    31   

Czerwiec  12, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   2, 30   7, 14, 21, 28      v 
Wrzesień  4, 18   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 25  2, 9, 16, 23, 30       

Listopad  14, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30         3, 9, 16, 23, 30       
Luty  6, 13, 20, 27         6, 13, 20, 27       
Marzec  6, 13, 20, 27         6, 13, 20, 27      v 
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
       3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 15, 22, 29         8, 15, 22, 29       
Czerwiec  5, 12, 19, 26         5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
       3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 14, 21, 28         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 11, 18, 25         4, 11, 18, 25       
Październik  2, 9, 16, 23, 30         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 14, 20, 27         6, 14, 20, 27       
Grudzień  4, 11, 18, 24         4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18        
Luty  6, 20   15  15  15        
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10        
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22        
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 1 /4 V MRUCON SP.Z.O.O.  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30               
Luty  6, 13, 20, 27               
Marzec  6, 13, 20, 27              v 
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
             

Maj  8, 15, 22, 29               
Czerwiec  5, 12, 19, 26               
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Sierpień  7, 14, 21, 28               
Wrzesień  4, 11, 18, 25               
Październik  2, 9, 16, 23, 30               
Listopad  6, 14, 20, 27               
Grudzień  4, 11, 18, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 10/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         3, 16, 30     17  
Luty  6, 20         13, 27     14  
Marzec  6, 20         13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29         8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26         5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18         4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27         6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23, 5, 18   18  18  18      17  
Luty  6, 20, 1, 15   15  15  15      14  
Marzec  6, 20, 1, 15, 29   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30, 12, 

26  
 12  12  12        

Maj  15, 29, 10, 24   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26, 7, 22   7  7  7        
Lipiec  10, 24, 5, 19   5  5  5        
Sierpień  7, 21, 2, 17, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18, 13, 27   27  27  27        
Październik  2, 16, 30, 11, 

25  
 25  25  25        

Listopad  14, 27, 8, 22   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24, 6, 20   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 15A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 17A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             17  
Luty  6, 20             14  
Marzec  6, 20              v 
Kwiecień  3, 17, 30               
Maj  15, 29            31   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            29   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 19A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 19A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 21A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 22A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 23/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 25A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             17  
Luty  6, 20             14  
Marzec  6, 20              v 
Kwiecień  3, 17, 30               
Maj  15, 29            31   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            29   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 26A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 26A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18        
Luty  6, 20   15  15  15        
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10        
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22        
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 27A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 18   4, 17, 31   3, 30   3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   1, 15   14, 28   27  13, 27     14  
Marzec  6, 20   1, 15, 29   14, 28   27  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12, 26   11, 25   24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10, 24   9, 23   22  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7, 22   6, 21   19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5, 19   4, 18   17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 17, 30   1, 16, 29   14  7, 14, 21, 28      v 
Wrzesień  4, 18   13, 27   12, 26   11  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   11, 25   10, 24   9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   8, 22   7, 21   6  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   6, 20   5, 19   4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20              v 
Kwiecień  3, 17, 30               
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 29/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 29A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             17  
Luty  6, 20             14  
Marzec  6, 20              v 
Kwiecień  3, 17, 30               
Maj  15, 29            31   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            29   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 29A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 31  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 31A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             17  
Luty  6, 20             14  
Marzec  6, 20              v 
Kwiecień  3, 17, 30               
Maj  15, 29            31   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            29   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 33  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 33A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 34  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         3, 16, 30     17  
Luty  6, 20         13, 27     14  
Marzec  6, 20         13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29         8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26         5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18         4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27         6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18        
Luty  6, 20   15  15  15        
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10        
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22        
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 35A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 37  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 37A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 39  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 18   4, 17, 31   3, 16, 30         
Luty  6, 20   1, 15   14, 28   13, 27         
Marzec  6, 20   1, 15, 29   14, 28   13, 27        v 
Kwiecień  3, 17, 30   12, 26   11, 25   10, 24         
Maj  15, 29   10, 24   9, 23   8, 22         
Czerwiec  12, 26   7, 22   6, 21   5, 19         
Lipiec  10, 24   5, 19   4, 18   3, 17, 31         
Sierpień  7, 21   2, 17, 30   1, 16, 29   14, 28        v 
Wrzesień  4, 18   13, 27   12, 26   11, 25         
Październik  2, 16, 30   11, 25   10, 24   9, 23         
Listopad  14, 27   8, 22   7, 21   6, 20         
Grudzień  11, 24   6, 20   5, 19   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 39A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 3A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 41  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 7/B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 7A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GŁUCHOWSKA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         5, 18     17  
Luty  6, 20         1, 15     14  
Marzec  6, 20         1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30         5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29         4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26         7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24         5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18         6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30         4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27         2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24         13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 10/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 12/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 12/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 13/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 13/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 16A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 20A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 22A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 23/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 23/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 23/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             17  
Luty  6, 20             14  
Marzec  6, 20              v 
Kwiecień  3, 17, 30               
Maj  15, 29            30   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            28   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         5, 18     17  
Luty  6, 20         1, 15     14  
Marzec  6, 20         1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30         5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29         4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26         7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24         5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18         6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30         4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27         2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24         13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 24A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             17  
Luty  6, 20             14  
Marzec  6, 20              v 
Kwiecień  3, 17, 30               
Maj  15, 29            30   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            28   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 31  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 33/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 33/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 34  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 35/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 35/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 36  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 37  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 11, 18, 25       
Luty  6, 20   14  14  14  1, 8, 15, 22       
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  11, 24   19  19  19  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 37A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 39  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 3A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             17  
Luty  6, 20             14  
Marzec  6, 20              v 
Kwiecień  3, 17, 30               
Maj  15, 29            30   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            28   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 40/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 41  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 42  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         5, 18     17  
Luty  6, 20         1, 15     14  
Marzec  6, 20         1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30         5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29         4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26         7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24         5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18         6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30         4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27         2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24         13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 42A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 43  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23, 5, 18   17  17  17      17  
Luty  6, 20, 1, 15   14  14  14      14  
Marzec  6, 20, 1, 15, 29   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30, 12, 

26  
 11  11  11        

Maj  15, 29, 10, 24   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26, 7, 22   6  6  6        
Lipiec  10, 24, 5, 19   4  4  4        
Sierpień  7, 21, 2, 17, 30   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18, 13, 27   26  26  26        
Październik  2, 16, 30, 11, 

25  
 24  24  24        

Listopad  14, 27, 8, 22   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24, 6, 20   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 44  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 44A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 45  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 45/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 46  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 48/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 48/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 6/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 7/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17  5, 18     17  
Luty  6, 20   14  14  14  1, 15     14  
Marzec  6, 20   14  14  14  1, 15, 29      v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11  5, 12, 19, 26       
Maj  15, 29   9  9  9  4, 10, 17, 24, 

31  
  30   

Czerwiec  12, 26   6  6  6  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   26  26  26  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   21  21  21  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  11, 24   19  19  19  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOSTYŃSKA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   17  17  17      17  
Luty  6, 20   14  14  14      14  
Marzec  6, 20   14  14  14       v 
Kwiecień  3, 17, 30   11  11  11        
Maj  15, 29   9  9  9     30   
Czerwiec  12, 26   6  6  6        
Lipiec  10, 24   4  4  4        
Sierpień  7, 21   1, 29   1, 29   1, 29         
Wrzesień  4, 18   26  26  26        
Październik  2, 16, 30   24  24  24        
Listopad  14, 27   21  21  21     28   
Grudzień  11, 24   19  19  19         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOŹDZIKOWA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25             25  
Luty  8, 22             22  
Marzec  8, 22              v 
Kwiecień  5, 19               
Maj  4, 17, 31            22   
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29            20   
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOŹDZIKOWA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  8, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  8, 22   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10        
Maj  4, 17, 31   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  14, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  9, 23   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  6, 20   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  4, 18   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  2, 16, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  13, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GOŹDZIKOWA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRCZYŃSKA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14      15  
Luty  12, 26   11  11  11      12  
Marzec  12, 26   11  11  11        
Kwiecień  9, 23   8  8  8       v 
Maj  7, 21   6  6  6        
Czerwiec  4, 18   3  3  3     4   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  13, 27   26  26  26        
Wrzesień  10, 24   23  23  23        
Październik  8, 22   21  21  21        
Listopad  5, 19   18  18  18        
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRCZYŃSKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14      15  
Luty  12, 26   11  11  11      12  
Marzec  12, 26   11  11  11        
Kwiecień  9, 23   8  8  8       v 
Maj  7, 21   6  6  6        
Czerwiec  4, 18   3  3  3     4   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  13, 27   26  26  26        
Wrzesień  10, 24   23  23  23        
Październik  8, 22   21  21  21        
Listopad  5, 19   18  18  18        
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29         7, 21     15  
Luty  12, 26         4, 18     12  
Marzec  12, 26         4, 18       
Kwiecień  9, 23         1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  7, 21         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  4, 18         3, 10, 17, 24    4   
Lipiec  2, 16, 30         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22         7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19         4, 12, 18, 25       
Grudzień  3, 17, 31         9, 21    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16     15 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13     12 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13     12   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10     9  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8     7   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     4  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31      2, 30    

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28     27   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25     24   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23     22   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     19   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRCZYŃSKA 16  na 2019 r. 
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29, 5, 11, 
18, 25, 8, 22  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16     15 15  

Luty  12, 26, 19, 1, 8, 
15, 22, 5  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13     12 12  

Marzec  12, 26, 1, 8, 15, 
22, 29, 5, 19  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13     12   

Kwiecień  9, 23, 5, 12, 19, 
26, 2, 16, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10     9  v 

Maj  7, 21, 4, 10, 17, 
24, 31, 14, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8     7   

Czerwiec  4, 18, 7, 14, 22, 
28, 11, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     4  v 

Lipiec  2, 16, 30, 5, 12, 
19, 26, 9, 23  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31      2, 30    

Sierpień  13, 27, 20, 2, 9, 
17, 23, 30, 6  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28     27   

Wrzesień  10, 24, 6, 13, 
20, 27, 3, 17  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25     24   

Październik  8, 22, 4, 11, 18, 
25, 1, 15, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23     22   

Listopad  5, 19, 2, 8, 16, 
22, 29, 13, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     19   

Grudzień  3, 17, 31, 6, 13, 
20, 28, 10, 23  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    15 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    9  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  7   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    22   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    19   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRCZYŃSKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 17, 31   16      15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 1, 8, 15, 22   14, 28   13      12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   14, 28   13        

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   11, 25   10       v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   8        

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 21   5     4  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 18   3, 31         

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 16, 29   28        

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   12, 26   25        

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   10, 24   23        

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 21   20        

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 19   18     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRCZYŃSKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16     15 15  

Luty  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13     12 12  
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13     12   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10     9  v 
Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8     7   

Czerwiec  4, 11, 18, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     4  v 
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31      2, 30    
Sierpień  6, 13, 20, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28     27   
Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25     24   
Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23     22   

Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     19   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRCZYŃSKA 23/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14      15  
Luty  12, 26   11  11  11      12  
Marzec  12, 26   11  11  11        
Kwiecień  9, 23   8  8  8       v 
Maj  7, 21   6  6  6        
Czerwiec  4, 18   3  3  3     4   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  13, 27   26  26  26        
Wrzesień  10, 24   23  23  23        
Październik  8, 22   21  21  21        
Listopad  5, 19   18  18  18        
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRCZYŃSKA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 14  7, 21     15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   11  4, 18     12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   11  4, 18       

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   8  1, 8, 15, 20, 27      v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   6  6, 13, 20, 27       

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   3  3, 10, 17, 24    4  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   26  5, 12, 19, 26       

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   23  2, 9, 16, 23, 30       

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 21  7, 14, 21, 28       

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   18  4, 12, 18, 25       

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   16  9, 21    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRCZYŃSKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

          15 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

          12 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          12   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

          9  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          7   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

          4   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          2, 30    

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

          27   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

          24   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          22   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

          19   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

          17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRCZYŃSKA 31 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16     15 15  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13     12 12  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13     12   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10     9  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8     7   

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     4  v 

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31      2, 30    

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28     27   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25     24   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23     22   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     19   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 14  7, 14, 21, 28    15 15  

Luty  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   11  4, 11, 18, 25    12 12  
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   11  4, 11, 18, 25    12   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   8  1, 8, 15, 20, 27    9  v 
Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   6  16, 23, 30, 6, 

13, 20, 27  
  7   

Czerwiec  4, 11, 18, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   3  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4  v 

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   1, 29   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  6, 13, 20, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   26  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   23  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 21  7, 14, 21, 28    22   

Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   18  4, 12, 18, 25    19   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   16  2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
4, 10, 17, 24, 31  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    15 15  

Luty  5, 12, 19, 26, 7, 
14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    12 12  

Marzec  5, 12, 19, 26, 7, 
14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    12   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
4, 11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    9  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 2, 
9, 16, 23, 30  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  7   

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 6, 
13, 21, 27  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4  v 

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
4, 11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 16, 22, 29  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 5, 
12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
3, 10, 17, 24, 31  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    22   

Listopad  5, 13, 19, 26, 7, 
15, 21, 28  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    19   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 5, 12, 19, 27  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29            15 15  
Luty  12, 26            12 12  
Marzec  12, 26            12   
Kwiecień  9, 23            9  v 
Maj  7, 21            7   
Czerwiec  4, 18            4   
Lipiec  2, 16, 30            2, 30    
Sierpień  13, 27            27   
Wrzesień  10, 24            24   
Październik  8, 22            22   
Listopad  5, 19            19   
Grudzień  3, 17, 31            17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    15 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    9  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  7   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    22   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    19   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14  7, 21     15  
Luty  12, 26   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  12, 26   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  9, 23   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  7, 21   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  4, 18   3  3  3  3, 10, 17, 24    4   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16  9, 21    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    15 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    9  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  7   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    22   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    19   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14  7, 21     15  
Luty  12, 26   11  11  11  4, 18     12  
Marzec  12, 26   11  11  11  4, 18       
Kwiecień  9, 23   8  8  8  1, 8, 15, 20, 27      v 
Maj  7, 21   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  4, 18   3  3  3  3, 10, 17, 24    4   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  13, 27   26  26  26  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  10, 24   23  23  23  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  8, 22   21  21  21  7, 14, 21, 28       
Listopad  5, 19   18  18  18  4, 12, 18, 25       
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16  9, 21    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    15 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    9  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  7   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    22   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    19   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    15 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    9  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  7   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    22   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    19   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    15 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    9  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  7   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    22   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    19   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRCZYŃSKA 48  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    15 15  

Luty  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12 12  
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12   
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    9  v 
Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 

13, 20, 27  
  7   

Czerwiec  4, 11, 18, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4  v 

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  6, 13, 20, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    22   

Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    19   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRCZYŃSKA 6/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14      15  
Luty  12, 26   11  11  11      12  
Marzec  12, 26   11  11  11        
Kwiecień  9, 23   8  8  8       v 
Maj  7, 21   6  6  6        
Czerwiec  4, 18   3  3  3     4   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  13, 27   26  26  26        
Wrzesień  10, 24   23  23  23        
Październik  8, 22   21  21  21        
Listopad  5, 19   18  18  18        
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRCZYŃSKA 6/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14      15  
Luty  12, 26   11  11  11      12  
Marzec  12, 26   11  11  11        
Kwiecień  9, 23   8  8  8       v 
Maj  7, 21   6  6  6        
Czerwiec  4, 18   3  3  3     4   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  13, 27   26  26  26        
Wrzesień  10, 24   23  23  23        
Październik  8, 22   21  21  21        
Listopad  5, 19   18  18  18        
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRCZYŃSKA 6/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   14  14  14      15  
Luty  12, 26   11  11  11      12  
Marzec  12, 26   11  11  11        
Kwiecień  9, 23   8  8  8       v 
Maj  7, 21   6  6  6        
Czerwiec  4, 18   3  3  3     4   
Lipiec  2, 16, 30   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  13, 27   26  26  26        
Wrzesień  10, 24   23  23  23        
Październik  8, 22   21  21  21        
Listopad  5, 19   18  18  18        
Grudzień  3, 17, 31   16  16  16     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRCZYŃSKA 7,7A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 21     15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 18     12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 18       

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27      v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  6, 13, 20, 27       

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  3, 10, 17, 24    4  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   1, 8, 15, 22, 29       

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  5, 12, 19, 26       

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  2, 9, 16, 23, 30       

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28       

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25       

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  9, 21    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRCZYŃSKA 8-12A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 3, 
9, 16, 23, 30, 7, 
14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    15 15  

Luty  18, 1, 8, 15, 22, 
6, 13, 20, 27, 4, 
11, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
6, 13, 20, 27, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    12   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 3, 
10, 17, 24, 30, 
1, 8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    9  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 8, 15, 22, 
29, 6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  7   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 5, 
12, 19, 26, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  4  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 3, 
10, 17, 24, 31, 
1, 8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  2, 30    

Sierpień  19, 2, 9, 17, 23, 
30, 7, 14, 21, 
28, 5, 12, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  27   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 4, 
11, 18, 25, 2, 9, 
16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  24   

Październik  4, 11, 18, 25, 2, 
9, 16, 23, 30, 7, 
14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    22   
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Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
6, 14, 20, 27, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    19   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 4, 
11, 18, 24, 2, 9, 
16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    17    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 1  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   7  5, 11, 18, 25       

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   4  1, 8, 15, 22       

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   4  1, 8, 15, 22, 29       

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   27  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   24  7, 14, 22, 28       

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   22  5, 12, 19, 26       

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   19  2, 9, 17, 23, 30      v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   16  6, 13, 20, 27       

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   14  4, 11, 18, 25       

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   12  2, 8, 16, 22, 29       

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   9  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 1  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

       5, 11, 18, 25       

Luty  7, 14, 21, 28         1, 8, 15, 22       
Marzec  7, 14, 21, 28         1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  4, 11, 18, 25         5, 12, 19, 26      v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  6, 13, 21, 27         7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 11, 18, 25         5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  5, 12, 19, 26         6, 13, 20, 27       
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
       4, 11, 18, 25       

Listopad  7, 15, 21, 28         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  5, 12, 19, 27         6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 104  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23         
Luty  14, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Marzec  14, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Kwiecień  11, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 
Maj  9, 23   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29         
Czerwiec  6, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26         
Lipiec  4, 18   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         
Sierpień  1, 16, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21        v 
Wrzesień  12, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         
Październik  10, 24   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         
Listopad  7, 21   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27         
Grudzień  5, 19   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, GÓRECKA 104  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   5, 11, 18, 25       
Luty  14, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   1, 8, 15, 22       
Marzec  14, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  11, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  9, 23   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  6, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 18   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 16, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30      v 
Wrzesień  12, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 20, 27       
Październik  10, 24   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   4, 11, 18, 25       
Listopad  7, 21   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  5, 19   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 104  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 104  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

             

Luty  7, 14, 21, 28               
Marzec  7, 14, 21, 28               
Kwiecień  4, 11, 18, 25              v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30               
Czerwiec  6, 13, 21, 27               
Lipiec  4, 11, 18, 25               
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29               
Wrzesień  5, 12, 19, 26               
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Listopad  7, 15, 21, 28               
Grudzień  5, 12, 19, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 104 /INTERCLOT  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 7  7  7        

Luty  7, 14, 21, 28   4  4  4        
Marzec  7, 14, 21, 28   4  4  4        
Kwiecień  4, 11, 18, 25   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30   27  27  27        
Czerwiec  6, 13, 21, 27   24  24  24        
Lipiec  4, 11, 18, 25   22  22  22        
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   19  19  19        
Wrzesień  5, 12, 19, 26   16  16  16        
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 14  14  14        

Listopad  7, 15, 21, 28   12  12  12        
Grudzień  5, 12, 19, 27   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   5, 11, 18, 25       
Luty  14, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   1, 8, 15, 22       
Marzec  14, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  11, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  9, 23   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  6, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 18   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 16, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30      v 
Wrzesień  12, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 20, 27       
Październik  10, 24   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   4, 11, 18, 25       
Listopad  7, 21   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  5, 19   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 107  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   7  7  7  5, 18     16  
Luty  14, 28   4  4  4  1, 15     13  
Marzec  14, 28   4  4  4  1, 15, 29       
Kwiecień  11, 25   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 
Maj  9, 23   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  6, 21   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 18   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 16, 29   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  12, 26   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  10, 24   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  7, 21   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  5, 19   9  9  9  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   5, 11, 18, 25       
Luty  14, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   1, 8, 15, 22       
Marzec  14, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  11, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  9, 23   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  6, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 18   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 16, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30      v 
Wrzesień  12, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 20, 27       
Październik  10, 24   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   4, 11, 18, 25       
Listopad  7, 21   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  5, 19   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23         
Luty  14, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Marzec  14, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Kwiecień  11, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 
Maj  9, 23   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29         
Czerwiec  6, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26         
Lipiec  4, 18   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         
Sierpień  1, 16, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21        v 
Wrzesień  12, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         
Październik  10, 24   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         
Listopad  7, 21   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27         
Grudzień  5, 19   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   5, 11, 18, 25       
Luty  14, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   1, 8, 15, 22       
Marzec  14, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  11, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  9, 23   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  6, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 18   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 16, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30      v 
Wrzesień  12, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 20, 27       
Październik  10, 24   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   4, 11, 18, 25       
Listopad  7, 21   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  5, 19   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

             

Luty  7, 14, 21, 28               
Marzec  7, 14, 21, 28               
Kwiecień  4, 11, 18, 25              v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30               
Czerwiec  6, 13, 21, 27               
Lipiec  4, 11, 18, 25               
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29               
Wrzesień  5, 12, 19, 26               
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Listopad  7, 15, 21, 28               
Grudzień  5, 12, 19, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 8, 15, 22, 29   7  7        

Luty  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4  4        
Marzec  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4  4        
Kwiecień  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 27   1, 27        v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30   7, 14, 21, 28   27  27        
Czerwiec  6, 13, 21, 27   4, 11, 18, 25   24  24        
Lipiec  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 30   22  22        
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   6, 13, 20, 27   19  19       v 
Wrzesień  5, 12, 19, 26   3, 10, 17, 24   16  16        
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 1, 8, 15, 22, 29   14  14        

Listopad  7, 15, 21, 28   5, 13, 19, 26   12  12        
Grudzień  5, 12, 19, 27   3, 10, 17, 23, 

31  
 9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23       16  

Luty  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20       13  
Marzec  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Kwiecień  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      29   
Czerwiec  6, 13, 21, 27   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26         
Lipiec  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21        v 
Wrzesień  5, 12, 19, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         

Listopad  7, 15, 21, 28   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      27   
Grudzień  5, 12, 19, 27   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             16  
Luty  14, 28             13  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23            29   
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21            27   
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

             

Luty  7, 14, 21, 28               
Marzec  7, 14, 21, 28               
Kwiecień  4, 11, 18, 25              v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30               
Czerwiec  6, 13, 21, 27               
Lipiec  4, 11, 18, 25               
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29               
Wrzesień  5, 12, 19, 26               
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Listopad  7, 15, 21, 28               
Grudzień  5, 12, 19, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   3, 30         
Luty  14, 28   5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   27        
Marzec  14, 28   5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   27        
Kwiecień  11, 25   2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   24       v 
Maj  9, 23   7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   22        
Czerwiec  6, 21   4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   19        
Lipiec  4, 18   2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   17        
Sierpień  1, 16, 29   6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   14       v 
Wrzesień  12, 26   3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   11        
Październik  10, 24   1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   9        
Listopad  7, 21   5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   6        
Grudzień  5, 19   3, 10, 17, 23, 

31  
 3, 10, 17, 23, 
31  

 4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 30 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23         

Luty  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Marzec  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Kwiecień  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29         
Czerwiec  6, 13, 21, 27   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26         
Lipiec  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21        v 
Wrzesień  5, 12, 19, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         

Listopad  7, 15, 21, 28   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27         
Grudzień  5, 12, 19, 27   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 31  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23         
Luty  14, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Marzec  14, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Kwiecień  11, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 
Maj  9, 23   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29         
Czerwiec  6, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26         
Lipiec  4, 18   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         
Sierpień  1, 16, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21        v 
Wrzesień  12, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         
Październik  10, 24   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         
Listopad  7, 21   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27         
Grudzień  5, 19   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 31  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         5, 11, 18, 25       
Luty  14, 28         1, 8, 15, 22       
Marzec  14, 28         1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  11, 25         5, 12, 19, 26      v 
Maj  9, 23         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  6, 21         7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 18         5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 16, 29         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  12, 26         6, 13, 20, 27       
Październik  10, 24         4, 11, 18, 25       
Listopad  7, 21         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  5, 19         6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 6  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   7  7  7  5, 11, 18, 25       
Luty  14, 28   4  4  4  1, 8, 15, 22       
Marzec  14, 28   4  4  4  1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  11, 25   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 
Maj  9, 23   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  6, 21   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 18   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 16, 29   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  12, 26   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  10, 24   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  7, 21   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  5, 19   9  9  9  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23         
Luty  14, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Marzec  14, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Kwiecień  11, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 
Maj  9, 23   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29         
Czerwiec  6, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26         
Lipiec  4, 18   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         
Sierpień  1, 16, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21        v 
Wrzesień  12, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         
Październik  10, 24   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         
Listopad  7, 21   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27         
Grudzień  5, 19   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   7  7  7        
Luty  14, 28   4  4  4        
Marzec  14, 28   4  4  4        
Kwiecień  11, 25   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  9, 23   27  27  27        
Czerwiec  6, 21   24  24  24        
Lipiec  4, 18   22  22  22        
Sierpień  1, 16, 29   19  19  19        
Wrzesień  12, 26   16  16  16        
Październik  10, 24   14  14  14        
Listopad  7, 21   12  12  12        
Grudzień  5, 19   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   7  7  7      16  
Luty  14, 28   4  4  4      13  
Marzec  14, 28   4  4  4        
Kwiecień  11, 25   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  9, 23   27  27  27     29   
Czerwiec  6, 21   24  24  24        
Lipiec  4, 18   22  22  22        
Sierpień  1, 16, 29   19  19  19        
Wrzesień  12, 26   16  16  16        
Październik  10, 24   14  14  14        
Listopad  7, 21   12  12  12     27   
Grudzień  5, 19   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 89  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   7  7  7      16  
Luty  14, 28   4  4  4      13  
Marzec  14, 28   4  4  4        
Kwiecień  11, 25   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  9, 23   27  27  27     29   
Czerwiec  6, 21   24  24  24        
Lipiec  4, 18   22  22  22        
Sierpień  1, 16, 29   19  19  19        
Wrzesień  12, 26   16  16  16        
Październik  10, 24   14  14  14        
Listopad  7, 21   12  12  12     27   
Grudzień  5, 19   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 89/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31             16  
Luty  14, 28             13  
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23            29   
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21            27   
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 89/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   7  7  7      16  
Luty  14, 28   4  4  4      13  
Marzec  14, 28   4  4  4        
Kwiecień  11, 25   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  9, 23   27  27  27     29   
Czerwiec  6, 21   24  24  24        
Lipiec  4, 18   22  22  22        
Sierpień  1, 16, 29   19  19  19        
Wrzesień  12, 26   16  16  16        
Październik  10, 24   14  14  14        
Listopad  7, 21   12  12  12     27   
Grudzień  5, 19   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 89A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 91 /1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   7  7  7  5, 18     16  
Luty  14, 28   4  4  4  1, 15     13  
Marzec  14, 28   4  4  4  1, 15, 29       
Kwiecień  11, 25   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 
Maj  9, 23   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  6, 21   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 18   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 16, 29   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  12, 26   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  10, 24   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  7, 21   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  5, 19   9  9  9  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 91/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   7  7  7  5, 18     16  
Luty  14, 28   4  4  4  1, 15     13  
Marzec  14, 28   4  4  4  1, 15, 29       
Kwiecień  11, 25   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 
Maj  9, 23   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  6, 21   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 18   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 16, 29   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  12, 26   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  10, 24   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  7, 21   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  5, 19   9  9  9  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 95/3,4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   7  7  7  5, 18     16  
Luty  14, 28   4  4  4  1, 15     13  
Marzec  14, 28   4  4  4  1, 15, 29       
Kwiecień  11, 25   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 
Maj  9, 23   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  6, 21   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 18   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 16, 29   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  12, 26   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  10, 24   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  7, 21   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  5, 19   9  9  9  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRECKA 97  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   7  7  7  5, 18     16  
Luty  14, 28   4  4  4  1, 15     13  
Marzec  14, 28   4  4  4  1, 15, 29       
Kwiecień  11, 25   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 
Maj  9, 23   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  6, 21   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  4, 18   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  1, 16, 29   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  12, 26   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  10, 24   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  7, 21   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  5, 19   9  9  9  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRKI 10  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  4, 18   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  4, 18   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  1, 15, 27   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  13, 27   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  10, 24   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  8, 22   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  5, 19   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  2, 16, 30   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  14, 28   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  12, 25   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  9, 21   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRKI 12  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21         4, 17, 31     16  
Luty  4, 18         14, 28     13  
Marzec  4, 18         14, 28       
Kwiecień  1, 15, 27         4, 11, 18, 25      v 
Maj  13, 27         2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  10, 24         6, 13, 21, 27       
Lipiec  8, 22         4, 11, 18, 25       
Sierpień  5, 19         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  2, 16, 30         5, 12, 19, 26       
Październik  14, 28         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  12, 25         7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  9, 21         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRKI 13  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28         4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  4, 11, 18, 25         7, 14, 21, 28    8 13  
Marzec  4, 11, 18, 25         7, 14, 21, 28    8   
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27         4, 11, 18, 25    5  v 
Maj  6, 13, 20, 27         2, 9, 16, 23, 30, 

20, 27  
  4, 31    

Czerwiec  3, 10, 17, 24         6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  1, 8, 15, 22, 29         4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  5, 12, 19, 26         1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23   

Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30         5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  7, 14, 21, 28         3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  4, 12, 18, 25         7, 15, 21, 28    16   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30         5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRKI 14  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  4, 18   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  4, 18   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  1, 15, 27   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  13, 27   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  10, 24   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  8, 22   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  5, 19   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  2, 16, 30   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  14, 28   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  12, 25   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  9, 21   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRKI 14A  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   14  14  14  4, 17, 31     16  
Luty  4, 18   11  11  11  14, 28     13  
Marzec  4, 18   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  1, 15, 27   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  13, 27   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30    31   
Czerwiec  10, 24   3  3  3  6, 13, 21, 27       
Lipiec  8, 22   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  5, 19   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  2, 16, 30   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  14, 28   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  12, 25   18  18  18  7, 15, 21, 28    29   
Grudzień  9, 21   16  16  16  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRKI 15  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRKI 16A/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   14  14  14      16  
Luty  4, 18   11  11  11      13  
Marzec  4, 18   11  11  11        
Kwiecień  1, 15, 27   8  8  8       v 
Maj  13, 27   6  6  6     31   
Czerwiec  10, 24   3  3  3        
Lipiec  8, 22   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  5, 19   26  26  26        
Wrzesień  2, 16, 30   23  23  23        
Październik  14, 28   21  21  21        
Listopad  12, 25   18  18  18     29   
Grudzień  9, 21   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRKI 17ABC  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   3, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   27  7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   27  7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   24  4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   22  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   19  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   17  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   14  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   11  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   9  3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   6  7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 4  5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRKI 18  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8 13  
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8   
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25    5  v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30, 

20, 27  
  4, 31    

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    16   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRKI 20  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   11, 25   10, 24   3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  4, 18   8, 22   7, 21   13, 27   7, 14, 21, 28    8 13  
Marzec  4, 18   8, 22   7, 21   13, 27   7, 14, 21, 28    8   
Kwiecień  1, 15, 27   5, 19   4, 18   10, 24   4, 11, 18, 25    5  v 
Maj  13, 27   4, 17, 31   2, 16, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30, 

20, 27  
  4, 31    

Czerwiec  10, 24   14, 28   13, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  8, 22   12, 26   11, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  5, 19   9, 23   8, 22   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  2, 16, 30   6, 20   5, 19   11, 25   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  14, 28   4, 18   3, 17, 31   9, 23   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  12, 25   2, 16, 29   15, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    16   
Grudzień  9, 21   13, 28   12, 27   4, 18   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRKI 22  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   11, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  4, 18   8, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8 13  
Marzec  4, 18   8, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8   
Kwiecień  1, 15, 27   5, 19   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25    5  v 
Maj  13, 27   4, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30, 

20, 27  
  4, 31    

Czerwiec  10, 24   14, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  8, 22   12, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  5, 19   9, 23   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  2, 16, 30   6, 20   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  14, 28   4, 18   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  12, 25   2, 16, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    16   
Grudzień  9, 21   13, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRKI 24 ,26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 14  4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   11  7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   11  7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   8  4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   6  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   3  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   1, 29   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   26  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   23  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 21  3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   18  7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   16  5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRKI 26A  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 14  14  3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 11  11  13, 27   7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 11  11  13, 27   7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 8  8  10, 24   4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6  6  8, 22   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3  3  5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 29   1, 29   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 26  26  14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 23  23  11, 25   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 21  21  9, 23   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 18  18  6, 20   7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 16  16  4, 18   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   14  14  14      16  
Luty  4, 18   11  11  11      13  
Marzec  4, 18   11  11  11        
Kwiecień  1, 15, 27   8  8  8       v 
Maj  13, 27   6  6  6     31   
Czerwiec  10, 24   3  3  3        
Lipiec  8, 22   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  5, 19   26  26  26        
Wrzesień  2, 16, 30   23  23  23        
Październik  14, 28   21  21  21        
Listopad  12, 25   18  18  18     29   
Grudzień  9, 21   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   14  14  14        
Luty  4, 18   11  11  11        
Marzec  4, 18   11  11  11        
Kwiecień  1, 15, 27   8  8  8       v 
Maj  13, 27   6  6  6        
Czerwiec  10, 24   3  3  3        
Lipiec  8, 22   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  5, 19   26  26  26        
Wrzesień  2, 16, 30   23  23  23        
Październik  14, 28   21  21  21        
Listopad  12, 25   18  18  18        
Grudzień  9, 21   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28       
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28       
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25      v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30       

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27       
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25       
Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29      v 
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26       
Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28       
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRKI 7 A  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRKI 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30      11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27      8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27      8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24      5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22      4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19      28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31      26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28      23  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25      20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23      18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20      16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18      13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRKI 9,9A,9B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 5, 11, 18, 
25, 7, 14, 21, 
28, 3, 9, 16, 23, 
30  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 1, 8, 15, 22, 
4, 11, 25, 6, 13, 
20, 27  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 1, 
8, 15, 22, 29, 4, 
11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 5, 
12, 19, 26, 1, 8, 
15, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
4, 10, 17, 24, 
31, 6, 13, 20, 
27, 8, 15, 22, 29  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 7, 
14, 22, 28, 3, 
10, 17, 24, 5, 
12, 19, 26  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 5, 
12, 19, 26, 1, 8, 
15, 22, 29, 3, 
10, 17, 24, 31  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 2, 9, 17, 23, 

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 
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30, 5, 12, 26, 7, 
14, 21, 28  

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 6, 
13, 20, 27, 2, 9, 
16, 23, 30, 4, 
11, 18, 25  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 4, 11, 18, 
25, 7, 14, 21, 
28, 2, 9, 16, 23, 
30  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 2, 
8, 16, 22, 29, 4, 
12, 18, 25, 6, 
14, 20, 27  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 6, 
13, 20, 28, 2, 9, 
16, 21, 30, 4, 
11, 18, 24  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 127  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 174  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2 /114  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2 /122  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2 /122/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2 /126  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2 /144  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2 /15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2 /161  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2 /166  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2 /196 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2 /199  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         4, 17, 31     18  
Luty  7, 21         14, 28     15  
Marzec  7, 21         14, 28       
Kwiecień  4, 18         4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27         6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25         4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19         5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28         7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27         12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2 /227  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2 /68  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2 /9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/100/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/101  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/103  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/104  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/105  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/106  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         4, 17, 31     18  
Luty  7, 21         14, 28     15  
Marzec  7, 21         14, 28       
Kwiecień  4, 18         4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27         6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25         4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19         5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28         7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27         12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/107  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/108  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/108A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/109  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/110  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/113  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/116  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, GÓRNICZA 2/118  na 2019 r. 
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         4, 17, 31     18  
Luty  7, 21         14, 28     15  
Marzec  7, 21         14, 28       
Kwiecień  4, 18         4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27         6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25         4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19         5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28         7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27         12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/119  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/123  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/124  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/128  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/129  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/130  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/131  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/132  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/133  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/134  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             18  
Luty  7, 21             15  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18              v 
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27            6   
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27            5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/135  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  7, 21   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Marzec  7, 21   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27       
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/137  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/138  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         4, 17, 31     18  
Luty  7, 21         14, 28     15  
Marzec  7, 21         14, 28       
Kwiecień  4, 18         4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27         6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25         4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19         5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28         7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27         12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/139  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/141  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/142  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/145  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/146  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/146A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/147  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/148  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/151  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/151  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             18  
Luty  7, 21             15  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18              v 
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27            6   
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27            5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/156A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/157  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/158  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/159  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/160  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/162  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/164  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/169A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         4, 17, 31     18  
Luty  7, 21         14, 28     15  
Marzec  7, 21         14, 28       
Kwiecień  4, 18         4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27         6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25         4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19         5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28         7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27         12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/170  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/172  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/173  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/175  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/177  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             18  
Luty  7, 21             15  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18              v 
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27            6   
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27            5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/178  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/179  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/179A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         4, 17, 31     18  
Luty  7, 21         14, 28     15  
Marzec  7, 21         14, 28       
Kwiecień  4, 18         4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27         6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25         4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19         5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28         7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27         12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/181  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/182  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         4, 17, 31     18  
Luty  7, 21         14, 28     15  
Marzec  7, 21         14, 28       
Kwiecień  4, 18         4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27         6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25         4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19         5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28         7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27         12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/182A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/183  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         4, 17, 31     18  
Luty  7, 21         14, 28     15  
Marzec  7, 21         14, 28       
Kwiecień  4, 18         4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27         6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25         4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19         5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28         7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27         12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/184  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/186  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/187  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/187A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/188  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/189  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/18A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/190  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/191  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/192  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/193  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/194  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/194A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/195  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/195A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/197  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/198  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         4, 17, 31     18  
Luty  7, 21         14, 28     15  
Marzec  7, 21         14, 28       
Kwiecień  4, 18         4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27         6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25         4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19         5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28         7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27         12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/200  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             18  
Luty  7, 21             15  
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18              v 
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27            6   
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27            5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/201  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/202  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 
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Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 
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Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
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4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 
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ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 
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Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 
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Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
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Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/210  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/210A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/211  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/212  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/213/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/214  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/215  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/216  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/217  na 2019 r. 
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/219  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/220  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/222  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/28A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15        
Luty  7, 21   12  12  12        
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4        
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/37  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/39  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/40  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/49  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24               
Luty  7, 21               
Marzec  7, 21               
Kwiecień  4, 18              v 
Maj  2, 16, 30               
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28               
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/50  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/51  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/53  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         4, 17, 31     18  
Luty  7, 21         14, 28     15  
Marzec  7, 21         14, 28       
Kwiecień  4, 18         4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27         6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25         4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19         5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28         7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27         12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/57A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/58  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/58A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/59  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         4, 17, 31     18  
Luty  7, 21         14, 28     15  
Marzec  7, 21         14, 28       
Kwiecień  4, 18         4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27         6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25         4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19         5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28         7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27         12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/60  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/61  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/74A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/75  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/76  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/78  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/79  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/80  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/81  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/84  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         4, 17, 31     18  
Luty  7, 21         14, 28     15  
Marzec  7, 21         14, 28       
Kwiecień  4, 18         4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27         6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25         4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19         5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28         7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27         12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/85  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/85A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/87  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/88  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/89  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/91  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/92  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/93  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/94  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/94A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/95  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/95A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15      18  
Luty  7, 21   12  12  12      15  
Marzec  7, 21   12  12  12        
Kwiecień  4, 18   9  9  9       v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7        
Czerwiec  13, 27   4  4  4     6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Sierpień  8, 22   27  27  27        
Wrzesień  5, 19   24  24  24        
Październik  3, 17, 31   22  22  22        
Listopad  15, 28   19  19  19        
Grudzień  12, 27   17  17  17     5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GÓRNICZA 2/98  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   15  15  15  4, 17, 31     18  
Luty  7, 21   12  12  12  14, 28     15  
Marzec  7, 21   12  12  12  14, 28       
Kwiecień  4, 18   9  9  9  4, 11, 18, 25      v 
Maj  2, 16, 30   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  13, 27   4  4  4  6, 13, 21, 27    6   
Lipiec  11, 25   2, 30   2, 30   2, 30   4, 11, 18, 25       
Sierpień  8, 22   27  27  27  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Październik  3, 17, 31   22  22  22  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  15, 28   19  19  19  7, 15, 21, 28       
Grudzień  12, 27   17  17  17  12, 27    5    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Luty  7, 21   28  28  28        
Marzec  7, 21   28  28  28        
Kwiecień  4, 18   25  25  25       v 
Maj  2, 16, 30   23  23  23        
Czerwiec  13, 27   21  21  21        
Lipiec  11, 25   18  18  18        
Sierpień  8, 22   16  16  16        
Wrzesień  5, 19   12  12  12        
Październik  3, 17, 31   10  10  10        
Listopad  15, 28   7  7  7        
Grudzień  12, 27   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   4, 31   4, 31   4, 31         
Luty  7, 21   28  28  28        
Marzec  7, 21   28  28  28        
Kwiecień  4, 18   25  25  25       v 
Maj  2, 16, 30   23  23  23        
Czerwiec  13, 27   21  21  21        
Lipiec  11, 25   18  18  18        
Sierpień  8, 22   16  16  16        
Wrzesień  5, 19   12  12  12        
Październik  3, 17, 31   10  10  10        
Listopad  15, 28   7  7  7        
Grudzień  12, 27   5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5  5  5  7, 21     22  
Luty  8, 22   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  8, 22   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  5, 19   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 17, 31   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  14, 28   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  9, 23   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 20   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 18   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  2, 16, 29   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  13, 28   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5  5  5      22  
Luty  8, 22   1  1  1      19  
Marzec  8, 22   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  5, 19   26  26  26        
Maj  4, 17, 31   24  24  24        
Czerwiec  14, 28   22  22  22     7   
Lipiec  12, 26   19  19  19        
Sierpień  9, 23   17  17  17        
Wrzesień  6, 20   13  13  13        
Październik  4, 18   11  11  11        
Listopad  2, 16, 29   8  8  8        
Grudzień  13, 28   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5  5  5  7, 21     22  
Luty  8, 22   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  8, 22   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  5, 19   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 17, 31   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  14, 28   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  9, 23   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 20   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 18   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  2, 16, 29   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  13, 28   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5  5  5  7, 21     22  
Luty  8, 22   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  8, 22   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  5, 19   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 17, 31   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  14, 28   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  9, 23   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 20   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 18   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  2, 16, 29   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  13, 28   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5  5  5      22  
Luty  8, 22   1  1  1      19  
Marzec  8, 22   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  5, 19   26  26  26        
Maj  4, 17, 31   24  24  24        
Czerwiec  14, 28   22  22  22     7   
Lipiec  12, 26   19  19  19        
Sierpień  9, 23   17  17  17        
Wrzesień  6, 20   13  13  13        
Październik  4, 18   11  11  11        
Listopad  2, 16, 29   8  8  8        
Grudzień  13, 28   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5  5  5  7, 21     22  
Luty  8, 22   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  8, 22   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  5, 19   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 17, 31   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  14, 28   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  9, 23   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 20   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 18   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  2, 16, 29   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  13, 28   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRABOWSKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5  5  5  7, 21     22  
Luty  8, 22   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  8, 22   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  5, 19   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 17, 31   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  14, 28   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  9, 23   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 20   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 18   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  2, 16, 29   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  13, 28   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRABOWSKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5  5  5      22  
Luty  8, 22   1  1  1      19  
Marzec  8, 22   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  5, 19   26  26  26        
Maj  4, 17, 31   24  24  24        
Czerwiec  14, 28   22  22  22     7   
Lipiec  12, 26   19  19  19        
Sierpień  9, 23   17  17  17        
Wrzesień  6, 20   13  13  13        
Październik  4, 18   11  11  11        
Listopad  2, 16, 29   8  8  8        
Grudzień  13, 28   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5  5  5  7, 21     22  
Luty  8, 22   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  8, 22   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  5, 19   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 17, 31   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  14, 28   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  9, 23   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 20   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 18   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  2, 16, 29   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  13, 28   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5  5  5  7, 21     22  
Luty  8, 22   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  8, 22   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  5, 19   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 17, 31   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  14, 28   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  9, 23   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 20   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 18   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  2, 16, 29   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  13, 28   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5  5  5  7, 21     22  
Luty  8, 22   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  8, 22   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  5, 19   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 17, 31   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  14, 28   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  9, 23   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 20   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 18   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  2, 16, 29   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  13, 28   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5  5  5  7, 21     22  
Luty  8, 22   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  8, 22   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  5, 19   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 17, 31   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  14, 28   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  9, 23   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 20   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 18   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  2, 16, 29   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  13, 28   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25             22  
Luty  8, 22             19  
Marzec  8, 22              v 
Kwiecień  5, 19               
Maj  4, 17, 31               
Czerwiec  14, 28            7   
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29               
Grudzień  13, 28            6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRABOWSKA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5  5  5      22  
Luty  8, 22   1  1  1      19  
Marzec  8, 22   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  5, 19   26  26  26        
Maj  4, 17, 31   24  24  24        
Czerwiec  14, 28   22  22  22     7   
Lipiec  12, 26   19  19  19        
Sierpień  9, 23   17  17  17        
Wrzesień  6, 20   13  13  13        
Październik  4, 18   11  11  11        
Listopad  2, 16, 29   8  8  8        
Grudzień  13, 28   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5  5  5  7, 21     22  
Luty  8, 22   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  8, 22   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  5, 19   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 17, 31   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  14, 28   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  9, 23   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 20   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 18   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  2, 16, 29   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  13, 28   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5  5  5  7, 21     22  
Luty  8, 22   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  8, 22   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  5, 19   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 17, 31   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  14, 28   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  12, 26   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  9, 23   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 20   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 18   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  2, 16, 29   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  13, 28   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9      16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6      13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     27   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26        

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24       v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANICZNA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23         
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29         
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26         
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24        v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21         
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27         
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANICZNA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

           16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

           13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

             

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

            v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          27   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

             

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

             

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

             

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

             

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

             

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

          25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANICZNA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 7  7  7     7 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4  4  4     4 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4  4  4     4   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 1, 27   1, 27   1, 27      1, 27   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 27  27  27     27   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 24  24  24     24   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 22  22  22     22   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 19  19  19     19   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 16  16  16     16   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 14  14  14     14   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 12  12  12     12   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 9  9  9     9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANICZNA 13,13A,13B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7  9  3, 9, 16, 23, 30    7 16  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4  6  6, 13, 20, 27    4 13  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4  6  6, 13, 20, 27    4   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
  1, 27   v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   27  29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  27   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   24  26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  24   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   22  24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  22  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   19  21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  19   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   16  18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  16   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   14  16  2, 9, 16, 23, 30    14   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   12  14  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 9  11  4, 11, 18, 24    9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANICZNA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   3, 9, 16, 23, 30    7 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27    4 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27    4   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  1, 27   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  27   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  24   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  22  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  19   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  16   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   2, 9, 16, 23, 30    14   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   6, 14, 20, 27    12   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   4, 11, 18, 24    9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANICZNA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9      16  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6      13  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     27   
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26        
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24       v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     25   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANICZNA 3/STRUSIA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    7 16  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    4 13  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    4   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
  1, 27   v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  27   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  24   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  22  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  19   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  16   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    14   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANICZNA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    7 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    4 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    4   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 
30  

  1, 27   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  27   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  24   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  22  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  19   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  16   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    14   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    12   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANICZNA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     7 16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     4 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     4   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      1, 27   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     27   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     24   

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     22  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     19   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     16   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     14   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     12   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 4, 10, 17, 24, 
31, 14, 21, 28  

 7  7  7      16  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4  4  4      13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4  4  4        

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 1, 27   1, 27   1, 27        v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 27  27  27     27   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 24  24  24        

Lipiec  8, 4, 11, 18, 25, 
1, 15, 22, 29  

 22  22  22        

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 19  19  19        

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 16  16  16        

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 14  14  14        

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 12  12  12     25   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANICZNA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 9, 16, 23, 30    7 16  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    4 13  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  6, 13, 20, 27    4   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
  1, 27   v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  18, 25, 8, 15, 
22, 29  

  27   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  24   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 31  

  22  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

  19   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  7, 14, 4, 11, 18, 
25  

  16   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30    14   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  4, 11, 18, 24    9    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANIOWA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16      16  
Luty  13, 27   13  13  13      13  
Marzec  13, 27   13  13  13       v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10        
Maj  8, 22   8  8  8     29   
Czerwiec  5, 19   5  5  5        
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31         
Sierpień  14, 28   28  28  28        
Wrzesień  11, 25   25  25  25        
Październik  9, 23   23  23  23        
Listopad  6, 20   20  20  20     27   
Grudzień  4, 18   18  18  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANIOWA 5/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANIOWA 5/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   16  16  16  5, 18     16  
Luty  13, 27   13  13  13  1, 15     13  
Marzec  13, 27   13  13  13  1, 15, 29      v 
Kwiecień  10, 24   10  10  10  5, 12, 19, 26       
Maj  8, 22   8  8  8  4, 10, 17, 24, 

31  
  29   

Czerwiec  5, 19   5  5  5  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   3, 31   3, 31   3, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   28  28  28  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   25  25  25  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   23  23  23  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   20  20  20  2, 8, 16, 22, 29    27   
Grudzień  4, 18   18  18  18  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANOWSKA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANOWSKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 18   4, 17, 31   3, 16, 30         
Luty  6, 20   1, 15   14, 28   13, 27         
Marzec  6, 20   1, 15, 29   14, 28   13, 27        v 
Kwiecień  3, 17, 30   12, 26   11, 25   10, 24         
Maj  15, 29   10, 24   9, 23   8, 22         
Czerwiec  12, 26   7, 22   6, 21   5, 19         
Lipiec  10, 24   5, 19   4, 18   3, 17, 31         
Sierpień  7, 21   2, 17, 30   1, 16, 29   14, 28        v 
Wrzesień  4, 18   13, 27   12, 26   11, 25         
Październik  2, 16, 30   11, 25   10, 24   9, 23         
Listopad  14, 27   8, 22   7, 21   6, 20         
Grudzień  11, 24   6, 20   5, 19   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANOWSKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             17  
Luty  6, 20             14  
Marzec  6, 20              v 
Kwiecień  3, 17, 30               
Maj  15, 29            31   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            29   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANOWSKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANOWSKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20              v 
Kwiecień  3, 17, 30               
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANOWSKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANOWSKA 19A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANOWSKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANOWSKA 20 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANOWSKA 22A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANOWSKA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANOWSKA 4A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANOWSKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRANOWSKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18      17  
Luty  6, 20   15  15  15      14  
Marzec  6, 20   15  15  15       v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12        
Maj  15, 29   10  10  10     31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7        
Lipiec  10, 24   5  5  5        
Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  4, 18   27  27  27        
Październik  2, 16, 30   25  25  25        
Listopad  14, 27   22  22  22     29   
Grudzień  11, 24   20  20  20         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  6, 20   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  6, 20   15  15  15  13, 27      v 
Kwiecień  3, 17, 30   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  15, 29   10  10  10  8, 15, 22, 29    31   
Czerwiec  12, 26   7  7  7  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   22  22  22  6, 14, 20, 27    29   
Grudzień  11, 24   20  20  20  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  22, 5, 11, 18, 
25, 2, 8, 15, 29  

 3, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28   13        

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28   13        

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 3, 10, 17, 24, 
30  

 4, 11, 18, 25   10  3, 10, 17, 24, 
30  

4    v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30   8  8, 15, 22, 29  2, 30   13   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   6, 13, 21, 27   5  5, 12, 19, 26  27    v 

Lipiec  23, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 30  

 3, 10, 17, 24, 
31  

 4, 11, 18, 25   3, 31   3, 10, 17, 24, 
31  

25    v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   1, 8, 16, 22, 29   28  7, 14, 21, 28  22     

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   25  4, 11, 18, 25  19     

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  2, 9, 16, 23, 30  17     

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 6, 14, 20, 27   7, 15, 21, 28   20  6, 14, 20, 27  15  12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 4, 11, 18, 24   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 10/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7  5, 18     15  
Luty  13, 27   4  4  4  1, 15     12  
Marzec  13, 27   4  4  4  1, 15, 29       
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 
Maj  8, 22   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
  13   

Czerwiec  5, 19   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    12   
Grudzień  4, 18   9  9  9  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 10/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7  5, 18     15  
Luty  13, 27   4  4  4  1, 15     12  
Marzec  13, 27   4  4  4  1, 15, 29       
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 
Maj  8, 22   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
  13   

Czerwiec  5, 19   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    12   
Grudzień  4, 18   9  9  9  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 102  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30         4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  6, 13, 20, 27         7, 14, 21, 28       
Marzec  6, 13, 20, 27         7, 14, 21, 28       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
       4, 11, 18, 25      v 

Maj  8, 15, 22, 29         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  5, 12, 19, 26         6, 13, 21, 27       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
       4, 11, 18, 25       

Sierpień  7, 14, 21, 28         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  4, 11, 18, 25         5, 12, 19, 26       
Październik  2, 9, 16, 23, 30         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  6, 14, 20, 27         7, 15, 21, 28       
Grudzień  4, 11, 18, 24         5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 102,104,106  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   8  4, 10, 17, 24, 
31  

  9 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   5  7, 14, 21, 28    6 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   5  7, 14, 21, 28    6   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   2, 29   4, 11, 18, 25    3, 30   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   28  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  29   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   25  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  26   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   23  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  24   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   20  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  21   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   17  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  18   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   15  3, 10, 17, 24, 
31  

  16   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   13  7, 15, 21, 28    14   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   10  5, 12, 19, 27    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 11/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   11  11  11      21  
Luty  12, 26   8  8  8      18  
Marzec  12, 26   8  8  8        
Kwiecień  9, 23   5  5  5       v 
Maj  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31      13   
Czerwiec  4, 18   28  28  28        
Lipiec  2, 16, 30   26  26  26        
Sierpień  13, 27   23  23  23        
Wrzesień  10, 24   20  20  20        
Październik  8, 22   18  18  18        
Listopad  5, 19   16  16  16     12   
Grudzień  3, 17, 31   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 11/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29             21  
Luty  12, 26             18  
Marzec  12, 26               
Kwiecień  9, 23              v 
Maj  7, 21            13   
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19            12   
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29   8  8        
Luty  13, 27   5, 12, 19, 26   5  5        
Marzec  13, 27   5, 12, 19, 26   5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 9, 16, 23, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  8, 22   7, 14, 21, 28   28  28        
Czerwiec  5, 19   4, 11, 18, 25   25  25        
Lipiec  3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   23  23        
Sierpień  14, 28   6, 13, 20, 27   20  20        
Wrzesień  11, 25   3, 10, 17, 24   17  17        
Październik  9, 23   1, 8, 15, 22, 29   15  15        
Listopad  6, 20   5, 13, 19, 26   13  13        
Grudzień  4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
 10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   8  8  8        
Luty  6, 20   5  5  5        
Marzec  6, 20   5  5  5        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 29   2, 29   2, 29        v 
Maj  15, 29   28  28  28        
Czerwiec  12, 26   25  25  25        
Lipiec  10, 24   23  23  23        
Sierpień  7, 21   20  20  20        
Wrzesień  4, 18   17  17  17        
Październik  2, 16, 30   15  15  15        
Listopad  14, 27   13  13  13        
Grudzień  11, 24   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23      9 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      6 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      6   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30      3, 30   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      29   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26      26   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24      24   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21      21   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18      18   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30      16   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      14   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24      11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7      15  
Luty  13, 27   4  4  4      12  
Marzec  13, 27   4  4  4        
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  8, 22   27  27  27     13   
Czerwiec  5, 19   24  24  24        
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22        
Sierpień  14, 28   19  19  19        
Wrzesień  11, 25   16  16  16        
Październik  9, 23   14  14  14        
Listopad  6, 20   12  12  12     12   
Grudzień  4, 18   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23      9 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      6 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      6   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30      3, 30   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      29   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26      26   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24      24   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21      21   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18      18   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30      16   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      14   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24      11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  9 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    3, 30   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  29   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  26   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  24   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  21   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  18   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  16   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    14   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23      9 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      6 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20      6   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30      3, 30   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      29   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26      26   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24      24   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21      21   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18      18   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30      16   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      14   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24      11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 127  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

       7, 14, 21, 28    9 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

       4, 11, 18, 25    6 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

       4, 11, 18, 25    6   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

       1, 8, 15, 20, 27    3, 30   v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

       16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  29   

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

       6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  26   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

       4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  24   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

       1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  21   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

       5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  18   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

       7, 14, 21, 28    16   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

       4, 12, 18, 25    14   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

       2, 9, 16, 21, 30    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 12A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7  5, 18     15  
Luty  13, 27   4  4  4  1, 15     12  
Marzec  13, 27   4  4  4  1, 15, 29       
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 
Maj  8, 22   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
  13   

Czerwiec  5, 19   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    12   
Grudzień  4, 18   9  9  9  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 13/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   11  11  11      21  
Luty  12, 26   8  8  8      18  
Marzec  12, 26   8  8  8        
Kwiecień  9, 23   5  5  5       v 
Maj  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31      13   
Czerwiec  4, 18   28  28  28        
Lipiec  2, 16, 30   26  26  26        
Sierpień  13, 27   23  23  23        
Wrzesień  10, 24   20  20  20        
Październik  8, 22   18  18  18        
Listopad  5, 19   16  16  16     12   
Grudzień  3, 17, 31   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 13A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  12, 26   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  12, 26   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  9, 23   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    13   
Czerwiec  4, 18   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  2, 16, 30   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  13, 27   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  10, 24   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  8, 22   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  5, 19   16  16  16  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  3, 17, 31   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7      15  
Luty  13, 27   4  4  4      12  
Marzec  13, 27   4  4  4        
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  8, 22   27  27  27     13   
Czerwiec  5, 19   24  24  24        
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22        
Sierpień  14, 28   19  19  19        
Wrzesień  11, 25   16  16  16        
Październik  9, 23   14  14  14        
Listopad  6, 20   12  12  12     12   
Grudzień  4, 18   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  5, 12, 19, 26   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  5, 12, 19, 26   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  7, 14, 21, 28   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    13   
Czerwiec  4, 11, 18, 25   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  6, 13, 20, 27   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  3, 10, 17, 24   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  1, 8, 15, 22, 29   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  5, 13, 19, 26   16  16  16  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 15/15A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   11  11  11      21  
Luty  12, 26   8  8  8      18  
Marzec  12, 26   8  8  8        
Kwiecień  9, 23   5  5  5       v 
Maj  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31      13   
Czerwiec  4, 18   28  28  28        
Lipiec  2, 16, 30   26  26  26        
Sierpień  13, 27   23  23  23        
Wrzesień  10, 24   20  20  20        
Październik  8, 22   18  18  18        
Listopad  5, 19   16  16  16     12   
Grudzień  3, 17, 31   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29             21  
Luty  12, 26             18  
Marzec  12, 26               
Kwiecień  9, 23              v 
Maj  7, 21            13   
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19            12   
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 17A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29             21  
Luty  12, 26             18  
Marzec  12, 26               
Kwiecień  9, 23              v 
Maj  7, 21            13   
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19            12   
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7  5, 18     15  
Luty  13, 27   4  4  4  1, 15     12  
Marzec  13, 27   4  4  4  1, 15, 29       
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 
Maj  8, 22   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
  13   

Czerwiec  5, 19   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    12   
Grudzień  4, 18   9  9  9  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   11  11  11        
Luty  12, 26, 13   8  8  8        
Marzec  12, 26   8  8  8        
Kwiecień  9, 23   5  5  5       v 
Maj  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  4, 18   28  28  28        
Lipiec  2, 16, 30   26  26  26        
Sierpień  13, 27, 14   23  23  23        
Wrzesień  10, 24   20  20  20        
Październik  8, 22   18  18  18        
Listopad  5, 19   16  16  16        
Grudzień  3, 17, 31   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 19A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  12, 26   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  12, 26   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  9, 23   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    13   
Czerwiec  4, 18   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  2, 16, 30   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  13, 27   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  10, 24   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  8, 22   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  5, 19   16  16  16  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  3, 17, 31   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7        
Luty  13, 27   4  4  4        
Marzec  13, 27   4  4  4        
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  8, 22   27  27  27        
Czerwiec  5, 19   24  24  24        
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22        
Sierpień  14, 28   19  19  19        
Wrzesień  11, 25   16  16  16        
Październik  9, 23   14  14  14        
Listopad  6, 20   12  12  12        
Grudzień  4, 18   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7      15  
Luty  13, 27   4  4  4      12  
Marzec  13, 27   4  4  4        
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  8, 22   27  27  27     13   
Czerwiec  5, 19   24  24  24        
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22        
Sierpień  14, 28   19  19  19        
Wrzesień  11, 25   16  16  16        
Październik  9, 23   14  14  14        
Listopad  6, 20   12  12  12     12   
Grudzień  4, 18   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 21/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  12, 26   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  12, 26   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  9, 23   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    13   
Czerwiec  4, 18   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  2, 16, 30   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  13, 27   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  10, 24   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  8, 22   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  5, 19   16  16  16  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  3, 17, 31   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7  5, 18     15  
Luty  13, 27   4  4  4  1, 15     12  
Marzec  13, 27   4  4  4  1, 15, 29       
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 
Maj  8, 22   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
  13   

Czerwiec  5, 19   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    12   
Grudzień  4, 18   9  9  9  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  12, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  12, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  9, 23   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  7, 21   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  4, 18   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5       v 
Lipiec  2, 16, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  13, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  10, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  8, 22   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  5, 19   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  3, 17, 31   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 24/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7  5, 18     15  
Luty  13, 27   4  4  4  1, 15     12  
Marzec  13, 27   4  4  4  1, 15, 29       
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 
Maj  8, 22   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
  13   

Czerwiec  5, 19   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    12   
Grudzień  4, 18   9  9  9  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 24/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         5, 18     15  
Luty  13, 27         1, 15     12  
Marzec  13, 27         1, 15, 29       
Kwiecień  10, 24         5, 12, 19, 26      v 
Maj  8, 22         4, 10, 17, 24, 

31  
  13   

Czerwiec  5, 19         7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31         5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25         6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23         4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20         2, 8, 16, 22, 29    12   
Grudzień  4, 18         13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 24/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7      15  
Luty  13, 27   4  4  4      12  
Marzec  13, 27   4  4  4        
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  8, 22   27  27  27     13   
Czerwiec  5, 19   24  24  24        
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22        
Sierpień  14, 28   19  19  19        
Wrzesień  11, 25   16  16  16        
Październik  9, 23   14  14  14        
Listopad  6, 20   12  12  12     12   
Grudzień  4, 18   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  12, 26   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  12, 26   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  9, 23   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    13   
Czerwiec  4, 18   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  2, 16, 30   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  13, 27   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  10, 24   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  8, 22   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  5, 19   16  16  16  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  3, 17, 31   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 25A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   11  11  11      21  
Luty  12, 26   8  8  8      18  
Marzec  12, 26   8  8  8        
Kwiecień  9, 23   5  5  5       v 
Maj  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31      13   
Czerwiec  4, 18   28  28  28        
Lipiec  2, 16, 30   26  26  26        
Sierpień  13, 27   23  23  23        
Wrzesień  10, 24   20  20  20        
Październik  8, 22   18  18  18        
Listopad  5, 19   16  16  16     12   
Grudzień  3, 17, 31   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 25B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   11  11  11      21  
Luty  12, 26   8  8  8      18  
Marzec  12, 26   8  8  8        
Kwiecień  9, 23   5  5  5       v 
Maj  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31      13   
Czerwiec  4, 18   28  28  28        
Lipiec  2, 16, 30   26  26  26        
Sierpień  13, 27   23  23  23        
Wrzesień  10, 24   20  20  20        
Październik  8, 22   18  18  18        
Listopad  5, 19   16  16  16     12   
Grudzień  3, 17, 31   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 25C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  12, 26   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  12, 26   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  9, 23   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    13   
Czerwiec  4, 18   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  2, 16, 30   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  13, 27   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  10, 24   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  8, 22   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  5, 19   16  16  16  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  3, 17, 31   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7      15  
Luty  13, 27   4  4  4      12  
Marzec  13, 27   4  4  4        
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  8, 22   27  27  27     13   
Czerwiec  5, 19   24  24  24        
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22        
Sierpień  14, 28   19  19  19        
Wrzesień  11, 25   16  16  16        
Październik  9, 23   14  14  14        
Listopad  6, 20   12  12  12     12   
Grudzień  4, 18   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16      21  

Luty  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13      18  
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8     13   

Czerwiec  4, 11, 18, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5       v 
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  6, 13, 20, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     12   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7      15  
Luty  13, 27   4  4  4      12  
Marzec  13, 27   4  4  4        
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  8, 22   27  27  27     13   
Czerwiec  5, 19   24  24  24        
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22        
Sierpień  14, 28   19  19  19        
Wrzesień  11, 25   16  16  16        
Październik  9, 23   14  14  14        
Listopad  6, 20   12  12  12     12   
Grudzień  4, 18   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 28A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7        
Luty  13, 27   4  4  4        
Marzec  13, 27   4  4  4        
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  8, 22   27  27  27        
Czerwiec  5, 19   24  24  24        
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22        
Sierpień  14, 28   19  19  19        
Wrzesień  11, 25   16  16  16        
Październik  9, 23   14  14  14        
Listopad  6, 20   12  12  12        
Grudzień  4, 18   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29             21  
Luty  12, 26             18  
Marzec  12, 26               
Kwiecień  9, 23              v 
Maj  7, 21            13   
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19            12   
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29               
Luty  12, 26               
Marzec  12, 26               
Kwiecień  9, 23              v 
Maj  7, 21               
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19               
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 29A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29               
Luty  12, 26               
Marzec  12, 26               
Kwiecień  9, 23              v 
Maj  7, 21               
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19               
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 31  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29               
Luty  12, 26               
Marzec  12, 26               
Kwiecień  9, 23              v 
Maj  7, 21               
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19               
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 31/A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  12, 26   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  12, 26   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  9, 23   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    13   
Czerwiec  4, 18   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  2, 16, 30   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  13, 27   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  10, 24   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  8, 22   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  5, 19   16  16  16  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  3, 17, 31   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 33  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  12, 26   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  12, 26   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  9, 23   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    13   
Czerwiec  4, 18   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  2, 16, 30   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  13, 27   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  10, 24   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  8, 22   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  5, 19   16  16  16  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  3, 17, 31   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 33A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29         3, 16, 30     21  
Luty  12, 26         13, 27     18  
Marzec  12, 26         13, 27       
Kwiecień  9, 23         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  7, 21         8, 15, 22, 29    13   
Czerwiec  4, 18         5, 12, 19, 26       
Lipiec  2, 16, 30         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  13, 27         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  10, 24         4, 11, 18, 25       
Październik  8, 22         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  5, 19         6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  3, 17, 31         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  3, 9, 16, 23, 30       

Luty  12, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  6, 13, 20, 27       
Marzec  12, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  9, 23   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  7, 21   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  8, 15, 22, 29       

Czerwiec  4, 18   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  5, 12, 19, 26      v 
Lipiec  2, 16, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
    v 

Sierpień  13, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  10, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  4, 11, 18, 25       
Październik  8, 22   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  2, 9, 16, 23, 30       

Listopad  5, 19   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  6, 14, 20, 27       
Grudzień  3, 17, 31   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 36, 38  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    9 15  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    6 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    6   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    3, 30   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  29   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  26   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  24  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  21   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  18   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    16   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    14   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   11  11  11      21  
Luty  12, 26   8  8  8      18  
Marzec  12, 26   8  8  8        
Kwiecień  9, 23   5  5  5       v 
Maj  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31      13   
Czerwiec  4, 18   28  28  28        
Lipiec  2, 16, 30   26  26  26        
Sierpień  13, 27   23  23  23        
Wrzesień  10, 24   20  20  20        
Październik  8, 22   18  18  18        
Listopad  5, 19   16  16  16     12   
Grudzień  3, 17, 31   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  12, 26   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  12, 26   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  9, 23   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    13   
Czerwiec  4, 18   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  2, 16, 30   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  13, 27   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  10, 24   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  8, 22   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  5, 19   16  16  16  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  3, 17, 31   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7      15  
Luty  13, 27   4  4  4      12  
Marzec  13, 27   4  4  4        
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  8, 22   27  27  27     13   
Czerwiec  5, 19   24  24  24        
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22        
Sierpień  14, 28   19  19  19        
Wrzesień  11, 25   16  16  16        
Październik  9, 23   14  14  14        
Listopad  6, 20   12  12  12     12   
Grudzień  4, 18   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7      15  
Luty  13, 27   4  4  4      12  
Marzec  13, 27   4  4  4        
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  8, 22   27  27  27     13   
Czerwiec  5, 19   24  24  24        
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22        
Sierpień  14, 28   19  19  19        
Wrzesień  11, 25   16  16  16        
Październik  9, 23   14  14  14        
Listopad  6, 20   12  12  12     12   
Grudzień  4, 18   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 40  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    9 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    6 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    6   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    3, 30   v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  29   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  26   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  24  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  21   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  18   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    16   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    14   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 43  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  12, 26   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  12, 26   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  9, 23   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29    13   
Czerwiec  4, 18   28  28  28  5, 12, 19, 26       
Lipiec  2, 16, 30   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  13, 27   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  10, 24   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  8, 22   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  5, 19   16  16  16  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  3, 17, 31   13  13  13  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 45/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   11  11  11      21  
Luty  12, 26   8  8  8      18  
Marzec  12, 26   8  8  8        
Kwiecień  9, 23   5  5  5       v 
Maj  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31      13   
Czerwiec  4, 18   28  28  28        
Lipiec  2, 16, 30   26  26  26        
Sierpień  13, 27   23  23  23        
Wrzesień  10, 24   20  20  20        
Październik  8, 22   18  18  18        
Listopad  5, 19   16  16  16     12   
Grudzień  3, 17, 31   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 45A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29               
Luty  12, 26               
Marzec  12, 26               
Kwiecień  9, 23              v 
Maj  7, 21               
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19               
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 45A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   11, 25   10, 24   16        
Luty  12, 26   8, 22   7, 21   13        
Marzec  12, 26   8, 22   7, 21   13        
Kwiecień  9, 23   5, 19   4, 18   10       v 
Maj  7, 21   4, 17, 31   2, 16, 30   8        
Czerwiec  4, 18   14, 28   13, 27   5       v 
Lipiec  2, 16, 30   12, 26   11, 25   3, 31        v 
Sierpień  13, 27   9, 23   8, 22   28        
Wrzesień  10, 24   6, 20   5, 19   25        
Październik  8, 22   4, 18   3, 17, 31   23        
Listopad  5, 19   2, 16, 29   15, 28   20        
Grudzień  3, 17, 31   13, 28   12, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 47/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   11  11  11      14  
Luty  12, 26   8  8  8      11  
Marzec  12, 26   8  8  8        
Kwiecień  9, 23   5  5  5       v 
Maj  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31      15   
Czerwiec  4, 18   28  28  28        
Lipiec  2, 16, 30   26  26  26        
Sierpień  13, 27   23  23  23        
Wrzesień  10, 24   20  20  20        
Październik  8, 22   18  18  18        
Listopad  5, 19   16  16  16     14   
Grudzień  3, 17, 31   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 47/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   11  11  11      14  
Luty  12, 26   8  8  8      11  
Marzec  12, 26   8  8  8        
Kwiecień  9, 23   5  5  5       v 
Maj  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31      15   
Czerwiec  4, 18   28  28  28        
Lipiec  2, 16, 30   26  26  26        
Sierpień  13, 27   23  23  23        
Wrzesień  10, 24   20  20  20        
Październik  8, 22   18  18  18        
Listopad  5, 19   16  16  16     14   
Grudzień  3, 17, 31   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 48  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25               
Luty  8, 22               
Marzec  8, 22               
Kwiecień  5, 19              v 
Maj  4, 17, 31               
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29               
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 49  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28       

Luty  1, 8, 15, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25       
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25       
Kwiecień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  6, 13, 20, 27      v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  3, 10, 17, 24      v 
Lipiec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   1, 8, 15, 22, 29      v 
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  7, 14, 21, 28       

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25       
Grudzień  6, 13, 20, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 49A,51,51A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   3, 30   7, 14, 21, 28    9 14  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   27  4, 11, 18, 25    6 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   27  4, 11, 18, 25    6   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   24  1, 8, 15, 20, 27    3, 30    

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   22  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  29  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   19  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  26   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   17  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  24   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   14  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  21  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   11  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  18   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   9  7, 14, 21, 28    16   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   6  4, 12, 18, 25    14   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 4  2, 9, 16, 21, 30    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 49B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         7, 14, 21, 28       
Luty  13, 27         4, 11, 18, 25       
Marzec  13, 27         4, 11, 18, 25       
Kwiecień  10, 24         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22         6, 13, 20, 27      v 
Czerwiec  5, 19         3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23         7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20         4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 18         2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 4A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7  5, 18     15  
Luty  13, 27   4  4  4  1, 15     12  
Marzec  13, 27   4  4  4  1, 15, 29       
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 
Maj  8, 22   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
  13   

Czerwiec  5, 19   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    12   
Grudzień  4, 18   9  9  9  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 50  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25       
Luty  8, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22       
Marzec  8, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  5, 19   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  14, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26      v 
Sierpień  9, 23   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  13, 28   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 53,53A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30, 
5, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    9 14  

Luty  4, 6, 13, 20, 27, 
1, 8, 15, 22, 11, 
18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    6 11  

Marzec  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 29, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    6   

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 5, 12, 19, 
26, 1, 8, 15, 20, 
27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    3, 30    

Maj  8, 15, 22, 29, 4, 
10, 17, 24, 31, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  29  v 

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 7, 
14, 22, 28, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  26  v 

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31, 5, 12, 19, 
26, 1, 8, 15, 22, 
29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  24  v 

Sierpień  5, 7, 14, 21, 28, 
2, 9, 17, 23, 30, 
12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  21   

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27, 2, 9, 
16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  18   

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    16   



 

2 
 

Listopad  6, 14, 20, 27, 2, 
8, 16, 22, 29, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    14   

Grudzień  4, 11, 18, 24, 6, 
13, 20, 28, 2, 9, 
16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    9 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    6 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    6   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    3, 30    

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  29  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  26  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  24  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  21   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  18   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    16   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    14   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   5, 11, 18, 25       

Luty  1, 8, 15, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22       
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   4, 10, 17, 24, 
31  

    v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   6, 13, 20, 27       
Październik  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   4, 11, 18, 25       

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  6, 13, 20, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   9  9  9        
Luty  13, 27   6  6  6        
Marzec  13, 27   6  6  6        
Kwiecień  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  8, 22   29  29  29        
Czerwiec  5, 19   26  26  26        
Lipiec  3, 17, 31   24  24  24        
Sierpień  14, 28   21  21  21        
Wrzesień  11, 25   18  18  18        
Październik  9, 23   16  16  16        
Listopad  6, 20   14  14  14        
Grudzień  4, 18   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30               
Luty  6, 13, 20, 27               
Marzec  6, 13, 20, 27               
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
            v 

Maj  8, 15, 22, 29               
Czerwiec  5, 12, 19, 26               
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Sierpień  7, 14, 21, 28               
Wrzesień  4, 11, 18, 25               
Październik  2, 9, 16, 23, 30               
Listopad  6, 14, 20, 27               
Grudzień  4, 11, 18, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  8, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  8, 22   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24        v 
Maj  4, 17, 31   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22        v 

Czerwiec  14, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  9, 23   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28         
Wrzesień  6, 20   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  4, 18   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  2, 16, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  13, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   11, 25   10, 24   3, 30   7, 14, 21, 28       
Luty  6, 13, 20, 27   8, 22   7, 21   27  4, 11, 18, 25       
Marzec  6, 13, 20, 27   8, 22   7, 21   27  4, 11, 18, 25       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 19   4, 18   24  1, 8, 15, 20, 27       

Maj  8, 15, 22, 29   4, 17, 31   2, 16, 30   22  6, 13, 20, 27      v 
Czerwiec  5, 12, 19, 26   14, 28   13, 27   19  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 12, 26   11, 25   17  1, 8, 15, 22, 29       

Sierpień  7, 14, 21, 28   9, 23   8, 22   14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 20   5, 19   11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 18   3, 17, 31   9  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 14, 20, 27   2, 16, 29   15, 28   6  4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 11, 18, 24   13, 28   12, 27   4  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28       

Luty  13, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25       
Marzec  13, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25       
Kwiecień  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   6, 13, 20, 27      v 

Czerwiec  5, 19   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   7, 14, 21, 28       

Listopad  6, 20   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 18   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 59A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   9  9  9  7, 21     14  
Luty  13, 27   6  6  6  4, 18     11  
Marzec  13, 27   6  6  6  4, 18       
Kwiecień  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   29  29  29  6, 13, 20, 27    15  v 
Czerwiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   24  24  24  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   14  14  14  4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  4, 18   11  11  11  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             15  
Luty  13, 27             12  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24              v 
Maj  8, 22            13   
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            12   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 61  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22              v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 61A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22              v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   9  9  9      14  
Luty  13, 27   6  6  6      11  
Marzec  13, 27   6  6  6        
Kwiecień  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30         
Maj  8, 22   29  29  29     15  v 
Czerwiec  5, 19   26  26  26        
Lipiec  3, 17, 31   24  24  24        
Sierpień  14, 28   21  21  21        
Wrzesień  11, 25   18  18  18        
Październik  9, 23   16  16  16        
Listopad  6, 20   14  14  14     14   
Grudzień  4, 18   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   9  9  9      14  
Luty  13, 27   6  6  6      11  
Marzec  13, 27   6  6  6        
Kwiecień  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30         
Maj  8, 22   29  29  29     15  v 
Czerwiec  5, 19   26  26  26        
Lipiec  3, 17, 31   24  24  24        
Sierpień  14, 28   21  21  21        
Wrzesień  11, 25   18  18  18        
Październik  9, 23   16  16  16        
Listopad  6, 20   14  14  14     14   
Grudzień  4, 18   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   9  9  9      14  
Luty  13, 27   6  6  6      11  
Marzec  13, 27   6  6  6        
Kwiecień  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30         
Maj  8, 22   29  29  29     15  v 
Czerwiec  5, 19   26  26  26        
Lipiec  3, 17, 31   24  24  24        
Sierpień  14, 28   21  21  21        
Wrzesień  11, 25   18  18  18        
Październik  9, 23   16  16  16        
Listopad  6, 20   14  14  14     14   
Grudzień  4, 18   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   9  9  9      14  
Luty  13, 27   6  6  6      11  
Marzec  13, 27   6  6  6        
Kwiecień  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30         
Maj  8, 22   29  29  29     15  v 
Czerwiec  5, 19   26  26  26        
Lipiec  3, 17, 31   24  24  24        
Sierpień  14, 28   21  21  21        
Wrzesień  11, 25   18  18  18        
Październik  9, 23   16  16  16        
Listopad  6, 20   14  14  14     14   
Grudzień  4, 18   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 67/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   9  9  9      14  
Luty  13, 27   6  6  6      11  
Marzec  13, 27   6  6  6        
Kwiecień  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30         
Maj  8, 22   29  29  29     15  v 
Czerwiec  5, 19   26  26  26        
Lipiec  3, 17, 31   24  24  24        
Sierpień  14, 28   21  21  21        
Wrzesień  11, 25   18  18  18        
Październik  9, 23   16  16  16        
Listopad  6, 20   14  14  14     14   
Grudzień  4, 18   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22              v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 6A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7      15  
Luty  13, 27   4  4  4      12  
Marzec  13, 27   4  4  4        
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  8, 22   27  27  27     13   
Czerwiec  5, 19   24  24  24        
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22        
Sierpień  14, 28   19  19  19        
Wrzesień  11, 25   16  16  16        
Październik  9, 23   14  14  14        
Listopad  6, 20   12  12  12     12   
Grudzień  4, 18   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29             21  
Luty  12, 26             18  
Marzec  12, 26               
Kwiecień  9, 23              v 
Maj  7, 21            13   
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19            12   
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 71  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   9  9  9  7, 21     14  
Luty  13, 27   6  6  6  4, 18     11  
Marzec  13, 27   6  6  6  4, 18       
Kwiecień  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   29  29  29  6, 13, 20, 27    15  v 
Czerwiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   24  24  24  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   14  14  14  4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  4, 18   11  11  11  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 73/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25         7, 14, 21, 28       
Luty  1, 8, 15, 22         4, 11, 18, 25       
Marzec  1, 8, 15, 22, 29         4, 11, 18, 25       
Kwiecień  5, 12, 19, 26         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
       6, 13, 20, 27      v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28         3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 12, 19, 26         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 13, 20, 27         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 11, 18, 25         7, 14, 21, 28       
Listopad  2, 8, 16, 22, 29         4, 12, 18, 25       
Grudzień  6, 13, 20, 28         2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 75/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   9  9  9      14  
Luty  13, 27   6  6  6      11  
Marzec  13, 27   6  6  6        
Kwiecień  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30         
Maj  8, 22   29  29  29     15  v 
Czerwiec  5, 19   26  26  26        
Lipiec  3, 17, 31   24  24  24        
Sierpień  14, 28   21  21  21        
Wrzesień  11, 25   18  18  18        
Październik  9, 23   16  16  16        
Listopad  6, 20   14  14  14     14   
Grudzień  4, 18   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 75A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   9  9  9  7, 21     14  
Luty  13, 27   6  6  6  4, 18     11  
Marzec  13, 27   6  6  6  4, 18       
Kwiecień  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   29  29  29  6, 13, 20, 27    15  v 
Czerwiec  5, 19   26  26  26  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 17, 31   24  24  24  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   21  21  21  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   16  16  16  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   14  14  14  4, 12, 18, 25    14   
Grudzień  4, 18   11  11  11  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  9 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    3, 30   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  29   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  26   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  24   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  21   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  18   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  16   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    14   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   11, 25   9  9  7, 14, 21, 28       
Luty  6, 13, 20, 27   8, 22   6  6  4, 11, 18, 25       
Marzec  6, 13, 20, 27   8, 22   6  6  4, 11, 18, 25       
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 19   3, 30   3, 30   1, 8, 15, 20, 27      v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 17, 31   29  29  6, 13, 20, 27      v 
Czerwiec  5, 12, 19, 26   14, 28   26  26  3, 10, 17, 24       
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 12, 26   24  24  1, 8, 15, 22, 29       

Sierpień  7, 14, 21, 28   9, 23   21  21  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 20   18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 18   16  16  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 14, 20, 27   2, 16, 29   14  14  4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 11, 18, 24   13, 28   11  11  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   11  11  11        
Luty  12, 26   8  8  8        
Marzec  12, 26   8  8  8        
Kwiecień  9, 23   5  5  5       v 
Maj  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  4, 18   28  28  28        
Lipiec  2, 16, 30   26  26  26        
Sierpień  13, 27   23  23  23        
Wrzesień  10, 24   20  20  20        
Październik  8, 22   18  18  18        
Listopad  5, 19   16  16  16        
Grudzień  3, 17, 31   13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   7  7  7      15  
Luty  13, 27   4  4  4      12  
Marzec  13, 27   4  4  4        
Kwiecień  10, 24   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  8, 22   27  27  27     13   
Czerwiec  5, 19   24  24  24        
Lipiec  3, 17, 31   22  22  22        
Sierpień  14, 28   19  19  19        
Wrzesień  11, 25   16  16  16        
Październik  9, 23   14  14  14        
Listopad  6, 20   12  12  12     12   
Grudzień  4, 18   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28       

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25       

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25       

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27      v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   6, 13, 20, 27      v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 6, 13, 21, 27   5, 19   3, 10, 17, 24       

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 4, 11, 18, 25   3, 17, 31   1, 8, 15, 22, 29       

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 1, 8, 16, 22, 29   14, 28   5, 12, 19, 26       

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 5, 12, 19, 26   11, 25   2, 9, 16, 23, 30       

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28       

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25       

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  9 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6 11  

Marzec  5, 7, 14, 21, 28, 
4, 11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    3, 30   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  29   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  26   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  24   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  21   

Wrzesień  3, 5, 12, 19, 26, 
2, 9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  18   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  16   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    14   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    9 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    6 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    6   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    3, 30   v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  29  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  26   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  24   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  21   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  18   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    16   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    14   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    9 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    6 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    6   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    3, 30   v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  29  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  26   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  24   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  21   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  18   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    16   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    14   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   11, 25   10, 24   11        
Luty  5, 12, 19, 26   8, 22   7, 21   8        
Marzec  5, 12, 19, 26   8, 22   7, 21   8        
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 19   4, 18   5       v 
Maj  7, 14, 21, 28   4, 17, 31   2, 16, 30   4, 31         
Czerwiec  4, 11, 18, 25   14, 28   13, 27   28       v 
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   12, 26   11, 25   26        
Sierpień  6, 13, 20, 27   9, 23   8, 22   23        
Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 20   5, 19   20        
Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 18   3, 17, 31   18        
Listopad  5, 13, 19, 26   2, 16, 29   15, 28   16        
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 13, 28   12, 27   13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  9 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    6   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    3, 30   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  29   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  26   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  24   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  21   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  18   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  16   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    14   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 91A-C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    9 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    6 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    6   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    3, 30   v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  29  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  26   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  24   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  21   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  18   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    16   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    14   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 93  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   7, 14, 21, 28    9 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    6 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   4, 11, 18, 25    6   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   1, 8, 15, 20, 27    3, 30   v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  29  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  26   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  24   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  21   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  18   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9, 23   7, 14, 21, 28    16   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   4, 12, 18, 25    14   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   2, 9, 16, 21, 30    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROCHOWSKA 96  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  9 14  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   13, 27   7, 14, 21, 28    6 11  

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   13, 27   7, 14, 21, 28    6   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   10, 24   4, 11, 18, 25    3, 30   v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   8, 22   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  29  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   5, 19   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  26   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   3, 17, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  24   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   14, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  21   

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   11, 25   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  18   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   3, 10, 17, 24, 
31  

  16   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   6, 20   7, 15, 21, 28    14   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   4, 18   5, 12, 19, 27    11    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 1 /1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 1/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         3, 16, 30     14  
Luty  13, 27         13, 27     11  
Marzec  13, 27         13, 27       
Kwiecień  10, 24         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22         8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19         5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25         4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20         6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 10A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 12A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 12B/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 13/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 13/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 17/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 17/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 17/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 17A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 18A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         3, 16, 30     14  
Luty  13, 27         13, 27     11  
Marzec  13, 27         13, 27       
Kwiecień  10, 24         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22         8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19         5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25         4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20         6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 19/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 19/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 9, 16, 23, 30       
Luty  13, 27   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Marzec  13, 27   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27       
Grudzień  4, 18   10  10  10  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8, 22   7, 21   9, 23         
Luty  13, 27   5, 19   4, 18   6, 20         
Marzec  13, 27   5, 19   4, 18   6, 20         
Kwiecień  10, 24   2, 16, 29   1, 15, 27   3, 17, 30        v 
Maj  8, 22   14, 28   13, 27   15, 29        v 
Czerwiec  5, 19   11, 25   10, 24   12, 26         
Lipiec  3, 17, 31   9, 23   8, 22   10, 24         
Sierpień  14, 28   6, 20   5, 19   7, 21         
Wrzesień  11, 25   3, 17   2, 16, 30   4, 18         
Październik  9, 23   1, 15, 29   14, 28   2, 16, 30         
Listopad  6, 20   13, 26   12, 25   14, 27         
Grudzień  4, 18   10, 23   9, 21   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 21/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 21/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 9, 16, 23, 30       
Luty  13, 27   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Marzec  13, 27   5  5  5  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27       
Grudzień  4, 18   10  10  10  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 21/6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 21A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 21B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  3, 16, 30     14  
Luty  1, 8, 15, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  13, 27     11  
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  13, 27       
Kwiecień  5, 12, 19, 26   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  8, 15, 22, 29    13  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  5, 12, 19, 26       
Lipiec  5, 12, 19, 26   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 13, 20, 27   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 8, 16, 22, 29   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  6, 13, 20, 28   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 23A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 23B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23       14  
Luty  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20       11  
Marzec  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         
Kwiecień  10, 24   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 
Maj  8, 22   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29      13  v 
Czerwiec  5, 19   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26         
Lipiec  3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         
Sierpień  14, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21         
Wrzesień  11, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         
Październik  9, 23   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         
Listopad  6, 20   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27      12   
Grudzień  4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   7, 14, 21, 28    21 14  
Luty  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   4, 11, 18, 25    18 11  
Marzec  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   4, 11, 18, 25    18   
Kwiecień  10, 24   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   1, 8, 15, 20, 27    15  v 
Maj  8, 22   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   16, 23, 30, 6, 

13, 20, 27  
  13  v 

Czerwiec  5, 19   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8   

Sierpień  14, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  11, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  2, 30    

Październik  9, 23   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   7, 14, 21, 28    28   
Listopad  6, 20   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   2, 9, 16, 21, 30    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 28A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         3, 16, 30     14  
Luty  13, 27         13, 27     11  
Marzec  13, 27         13, 27       
Kwiecień  10, 24         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22         8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19         5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25         4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20         6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 29/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 29A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         3, 16, 30     14  
Luty  13, 27         13, 27     11  
Marzec  13, 27         13, 27       
Kwiecień  10, 24         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22         8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19         5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25         4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20         6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 30A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 31/33  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   13, 27     11  
Marzec  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  8, 22   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 34  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 34A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             14  
Luty  13, 27             11  
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22            13  v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20            12   
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 35/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 35/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 36  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 36A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 37  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 38  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 38A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 39  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         3, 9, 16, 23, 30       
Luty  13, 27         6, 13, 20, 27       
Marzec  13, 27         6, 13, 20, 27       
Kwiecień  10, 24         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22         8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  5, 19         5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25         4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20         6, 14, 20, 27       
Grudzień  4, 18         4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 4 /3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 4/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 4/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 4/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 40  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 40A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 41/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 5A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 6/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   3, 9, 16, 23, 30       
Luty  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27       
Marzec  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   6, 13, 20, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  8, 22   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  5, 19   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   6, 14, 20, 27       
Grudzień  4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 6/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8      14  
Luty  13, 27   5  5  5      11  
Marzec  13, 27   5  5  5        
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29         
Maj  8, 22   28  28  28     13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25        
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23        
Sierpień  14, 28   20  20  20        
Wrzesień  11, 25   17  17  17        
Październik  9, 23   15  15  15        
Listopad  6, 20   13  13  13     12   
Grudzień  4, 18   10  10  10         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 7/1,2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23         

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         

Marzec  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30        v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29         

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26         

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21         

Wrzesień  2, 5, 12, 19, 26, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18         

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27         

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRODZISKA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8  8  8  3, 16, 30     14  
Luty  13, 27   5  5  5  13, 27     11  
Marzec  13, 27   5  5  5  13, 27       
Kwiecień  10, 24   2, 29   2, 29   2, 29   3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22   28  28  28  8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20   13  13  13  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18   10  10  10  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30         3, 16, 30     14  
Luty  13, 27         13, 27     11  
Marzec  13, 27         13, 27       
Kwiecień  10, 24         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  8, 22         8, 15, 22, 29    13  v 
Czerwiec  5, 19         5, 12, 19, 26       
Lipiec  3, 17, 31         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  14, 28         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  11, 25         4, 11, 18, 25       
Październik  9, 23         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  6, 20         6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  4, 18         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  4, 18   27  27  27      21  
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22     20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6     18   
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  4, 18   27  27  27      21  
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22     20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6     18   
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  4, 18   27  27  27      21  
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22     20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6     18   
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 13/C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 13A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 15A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  4, 18   27  27  27      21  
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22     20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6     18   
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  4, 18   27  27  27      21  
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22     20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6     18   
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30         
Luty  4, 18   27  27  27        
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22        
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6        
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 17A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  4, 18   27  27  27      21  
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22     20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6     18   
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 18A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 9, 16, 23, 30       
Luty  4, 18   27  27  27  6, 13, 20, 27       
Marzec  4, 18   27  27  27  6, 13, 20, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27       
Grudzień  9, 21   4  4  4  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  4, 18   27  27  27      21  
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22     20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6     18   
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 20A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 20B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  4, 18   27  27  27      21  
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22     20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6     18   
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 21 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  4, 18   27  27  27      21  
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22     20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6     18   
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 21, 21A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 22/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  4, 18   27  27  27      21  
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22     20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6     18   
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  4, 18   27  27  27      21  
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22     20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6     18   
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  4, 18   27  27  27      21  
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22     20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6     18   
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 26A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 28 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  4, 18   27  27  27      21  
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22     20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6     18   
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  4, 18   27  27  27      21  
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22     20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6     18   
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  4, 18   27  7, 14, 21, 28   13        
Marzec  4, 18   27  7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  4, 11, 18, 25   10        
Maj  13, 27   22  2, 9, 16, 23, 30   8        
Czerwiec  10, 24   19  6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  8, 22   17  4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  5, 19   14  1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  2, 16, 30   11  5, 12, 19, 26   25        
Październik  14, 28   9  3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  12, 25   6  7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  9, 21   4  5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16      24  

Luty  4, 18   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13      21  
Marzec  4, 18   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  1, 15, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10        
Maj  13, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8     20   

Czerwiec  10, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  8, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  5, 19   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  2, 16, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  14, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  12, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     18   
Grudzień  9, 21   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 6A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21             24  
Luty  4, 18             21  
Marzec  4, 18              v 
Kwiecień  1, 15, 27               
Maj  13, 27            20   
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25            18   
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTKOWSKA 9/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  4, 18   27  27  27      21  
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22     20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6     18   
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GROTTGERA/KOSSAKA/SIEMIRADZKIE 14/12, 14, 16, 18, 20, 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    22 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    22   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29  4  19   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

2, 30   17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

27  14  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

25  12   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

22  9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

19  6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29  17  4   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26  15  2, 29    

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNTOWA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
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BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   
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BIOODPADÓW 
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SZCZEGÓLNYM 
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DRZEWKA 
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POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 
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SZCZEGÓLNYM   
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ODPADY 
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DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 
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Styczeń  10, 24   18  18  18      17  
Luty  7, 21   15  15  15      14  
Marzec  7, 21   15  15  15        
Kwiecień  4, 18   12  12  12        
Maj  2, 16, 30   10  10  10       v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7     4   
Lipiec  11, 25   5  5  5        
Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30         
Wrzesień  5, 19   27  27  27        
Październik  3, 17, 31   25  25  25        
Listopad  15, 28   22  22  22        
Grudzień  12, 27   20  20  20     3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNTOWA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   18  18  18  3, 16, 30     17  
Luty  7, 21   15  15  15  13, 27     14  
Marzec  7, 21   15  15  15  13, 27       
Kwiecień  4, 18   12  12  12  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  2, 16, 30   10  10  10  8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  13, 27   7  7  7  5, 12, 19, 26    4   
Lipiec  11, 25   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   2, 30   2, 30   2, 30   7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   27  27  27  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   25  25  25  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   22  22  22  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   20  20  20  11, 24    3    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22               
Luty  5, 19               
Marzec  5, 19               
Kwiecień  2, 16, 29              v 
Maj  14, 28               
Czerwiec  11, 25               
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26               
Grudzień  10, 23                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30         
Luty  4, 18   27  27  27        
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22        
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6        
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29               
Luty  5, 12, 19, 26, 

13  
             

Marzec  5, 12, 19, 26               
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29               
Maj  7, 14, 21, 28              v 
Czerwiec  4, 11, 18, 25               
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30               
Sierpień  6, 13, 20, 27, 

14  
             

Wrzesień  3, 10, 17, 24               
Październik  1, 8, 15, 22, 29               
Listopad  5, 13, 19, 26               
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9        
Luty  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Marzec  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  10, 24   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30         
Maj  8, 22   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29       v 
Czerwiec  5, 19   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26        
Lipiec  3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24       v 
Sierpień  14, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  11, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  9, 23   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  6, 20   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14        
Grudzień  4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 100  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29             21  
Luty  12, 26             18  
Marzec  12, 26               
Kwiecień  9, 23              v 
Maj  7, 21            14   
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19            13   
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 101/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      14  
Luty  6, 20   7  7  7      11  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     13   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 103/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 16, 30     14  
Luty  6, 20   7  7  7  13, 27     11  
Marzec  6, 20   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  11, 24   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 103/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      14  
Luty  6, 20   7  7  7      11  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     13   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 103/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      14  
Luty  6, 20   7  7  7      11  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     13   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 104  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29               
Luty  5, 12, 19, 26               
Marzec  5, 12, 19, 26               
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29              v 
Maj  7, 14, 21, 28               
Czerwiec  4, 11, 18, 25               
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30               
Sierpień  6, 13, 20, 27               
Wrzesień  3, 10, 17, 24               
Październik  1, 8, 15, 22, 29               
Listopad  5, 13, 19, 26               
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 104  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   11  11  11        
Luty  5, 12, 19, 26   8  8  8        
Marzec  5, 12, 19, 26   8  8  8        
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5  5  5       v 
Maj  7, 14, 21, 28   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  4, 11, 18, 25   28  28  28        
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   26  26  26        
Sierpień  6, 13, 20, 27   23  23  23        
Wrzesień  3, 10, 17, 24   20  20  20        
Październik  1, 8, 15, 22, 29   18  18  18        
Listopad  5, 13, 19, 26   16  16  16        
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 104A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29               
Luty  5, 12, 19, 26               
Marzec  5, 12, 19, 26               
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29              v 
Maj  7, 14, 21, 28               
Czerwiec  4, 11, 18, 25               
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30               
Sierpień  6, 13, 20, 27               
Wrzesień  3, 10, 17, 24               
Październik  1, 8, 15, 22, 29               
Listopad  5, 13, 19, 26               
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 104A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  22, 5, 11, 18, 
25, 2, 8, 15, 29  

 11  11  11        

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 8  8  8        

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 8  8  8        

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5  5  5       v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 31   4, 31   4, 31         

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 28  28  28        

Lipiec  23, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 30  

 26  26  26        

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 23  23  23        

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 20  20  20        

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 18  18  18        

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 16  16  16        

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 13  13  13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 104A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   11, 25   10, 24   23        
Luty  5, 12, 19, 26   8, 22   7, 21   20        
Marzec  5, 12, 19, 26   8, 22   7, 21   20        
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 19   4, 18   17       v 
Maj  7, 14, 21, 28   4, 17, 31   2, 16, 30   15        
Czerwiec  4, 11, 18, 25   14, 28   13, 27   12       v 
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   12, 26   11, 25   10        
Sierpień  6, 13, 20, 27   9, 23   8, 22   7        
Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 20   5, 19   4        
Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 18   3, 17, 31   2, 30         
Listopad  5, 13, 19, 26   2, 16, 29   15, 28   27        
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 13, 28   12, 27   24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  22, 5, 11, 18, 
25, 2, 8, 15, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 11        

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   8        

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   8        

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   5       v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   4, 31         

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   28       v 

Lipiec  23, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   26        

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   23        

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   20        

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 18        

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   16        

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29               
Luty  5, 12, 19, 26               
Marzec  5, 12, 19, 26               
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29              v 
Maj  7, 14, 21, 28               
Czerwiec  4, 11, 18, 25               
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30               
Sierpień  6, 13, 20, 27               
Wrzesień  3, 10, 17, 24               
Październik  1, 8, 15, 22, 29               
Listopad  5, 13, 19, 26               
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  3, 9, 16, 23, 30       

Luty  6, 20   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  6, 13, 20, 27       
Marzec  6, 20   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  8, 15, 22, 29       

Czerwiec  12, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  5, 12, 19, 26      v 
Lipiec  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
    v 

Sierpień  7, 21   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  2, 9, 16, 23, 30       

Listopad  14, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  6, 14, 20, 27       
Grudzień  11, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 11        

Luty  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   8        
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   8        
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   5       v 
Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   4, 31         

Czerwiec  4, 11, 18, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   28       v 
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   26        
Sierpień  6, 13, 20, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   23        
Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   20        
Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 18        

Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   16        
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   13         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 109/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 16, 30     14  
Luty  6, 20   7  7  7  13, 27     11  
Marzec  6, 20   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  11, 24   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29               
Luty  5, 12, 19, 26               
Marzec  5, 12, 19, 26               
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29              v 
Maj  7, 14, 21, 28               
Czerwiec  4, 11, 18, 25               
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30               
Sierpień  6, 13, 20, 27               
Wrzesień  3, 10, 17, 24               
Październik  1, 8, 15, 22, 29               
Listopad  5, 13, 19, 26               
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 11/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22              v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 16, 30     14  
Luty  6, 20   7  7  7  13, 27     11  
Marzec  6, 20   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  11, 24   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   10  10  10      21  
Luty  14, 28   7  7  7      18  
Marzec  14, 28   7  7  7        
Kwiecień  11, 25   4  4  4       v 
Maj  9, 23   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  6, 21   27  27  27        
Lipiec  4, 18   25  25  25        
Sierpień  1, 16, 29   22  22  22        
Wrzesień  12, 26   19  19  19        
Październik  10, 24   17  17  17        
Listopad  7, 21   15  15  15     13   
Grudzień  5, 19   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  1, 8, 15, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10        
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8       v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5       v 
Lipiec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  6, 13, 20, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  3, 16, 30     21  

Luty  14, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  13, 27     18  
Marzec  14, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  13, 27       
Kwiecień  11, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  8, 15, 22, 29    14   

Czerwiec  6, 21   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  5, 12, 19, 26      v 
Lipiec  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
    v 

Sierpień  1, 16, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  2, 9, 16, 23, 30       

Listopad  7, 21   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  5, 19   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25         3, 9, 16, 23, 30       
Luty  8, 22         6, 13, 20, 27       
Marzec  8, 22         6, 13, 20, 27       
Kwiecień  5, 19         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  4, 17, 31         8, 15, 22, 29      v 
Czerwiec  14, 28         5, 12, 19, 26       
Lipiec  12, 26         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  9, 23         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 20         4, 11, 18, 25       
Październik  4, 18         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 16, 29         6, 14, 20, 27       
Grudzień  13, 28         4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 16, 30     14  
Luty  6, 20   7  7  7  13, 27     11  
Marzec  6, 20   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  11, 24   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      14  
Luty  6, 20   7  7  7      11  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     13   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 119/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      14  
Luty  6, 20   7  7  7      11  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     13   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 119/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      14  
Luty  6, 20   7  7  7      11  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     13   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 121/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25         3, 9, 16, 23, 30       
Luty  1, 8, 15, 22         6, 13, 20, 27       
Marzec  1, 8, 15, 22, 29         6, 13, 20, 27       
Kwiecień  5, 12, 19, 26         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  4, 10, 17, 24, 
31  

       8, 15, 22, 29      v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28         5, 12, 19, 26       
Lipiec  5, 12, 19, 26         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 13, 20, 27         4, 11, 18, 25       
Październik  4, 11, 18, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 8, 16, 22, 29         6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 13, 20, 28         4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 121/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      14  
Luty  6, 20   7  7  7      11  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     13   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 123  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 16, 30     14  
Luty  6, 20   7  7  7  13, 27     11  
Marzec  6, 20   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  11, 24   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 125/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      14  
Luty  6, 20   7  7  7      11  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     13   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 125/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      14  
Luty  6, 20   7  7  7      11  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     13   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 127  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      14  
Luty  6, 20   7  7  7      11  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     13   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 129 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         3, 16, 30     14  
Luty  6, 20         13, 27     11  
Marzec  6, 20         13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29         8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  12, 26         5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18         4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27         6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  11, 24         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 129/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      14  
Luty  6, 20   7  7  7      11  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     13   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
3, 16, 30  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 
13, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 
13, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
10, 24  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   4, 11, 18, 25    15   

Maj  7, 14, 21, 28, 8, 
22  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  13  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 5, 
19  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
3, 17, 31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8  v 

Sierpień  6, 13, 20, 27, 
14, 28  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 
11, 25  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  2, 30    

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
9, 23  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  3, 10, 17, 24, 
31  

  28   

Listopad  5, 13, 19, 26, 6, 
20  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  7, 15, 21, 28    25   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 4, 18  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 131/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      14  
Luty  6, 20   7  7  7      11  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     13   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 131/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      14  
Luty  6, 20   7  7  7      11  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     13   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 131A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16      14  

Luty  6, 20   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13      11  
Marzec  6, 20   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  3, 17, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8     14   

Czerwiec  12, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5       v 
Lipiec  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  7, 21   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  4, 18   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  2, 16, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  14, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     13   
Grudzień  11, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 133  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      14  
Luty  6, 20   7  7  7      11  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     13   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 133A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      14  
Luty  6, 20   7  7  7      11  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     13   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 135/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      14  
Luty  6, 20   7  7  7      11  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     13   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 136  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  3, 9, 16, 23, 30       

Luty  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  6, 13, 20, 27       
Marzec  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  8, 15, 22, 29       

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  5, 12, 19, 26      v 
Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
    v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  2, 9, 16, 23, 30       

Listopad  7, 15, 21, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  6, 14, 20, 27       
Grudzień  5, 12, 19, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 138  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31               
Luty  14, 28               
Marzec  14, 28               
Kwiecień  11, 25              v 
Maj  9, 23               
Czerwiec  6, 21               
Lipiec  4, 18               
Sierpień  1, 16, 29               
Wrzesień  12, 26               
Październik  10, 24               
Listopad  7, 21               
Grudzień  5, 19                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 16, 30     14  
Luty  6, 20   7  7  7  13, 27     11  
Marzec  6, 20   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  11, 24   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   11, 25   4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 16  2, 8, 15, 22, 29    17 22  

Luty  11, 25   8, 22   7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 13  5, 12, 19, 26    14 19  

Marzec  11, 25   8, 22   7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 13  5, 12, 19, 26    14   

Kwiecień  8, 20   5, 19   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 10  2, 9, 16, 23, 29    11  v 

Maj  6, 20   4, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 8  7, 14, 21, 28, 
17, 24, 31  

  9   

Czerwiec  3, 17   14, 28   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 5  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

  6   

Lipiec  1, 15, 29   12, 26   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 3, 31   2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

  4  v 

Sierpień  12, 26   9, 23   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 28  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

  1, 29    

Wrzesień  9, 23   6, 20   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 25  3, 10, 17, 24, 6, 
13  

  26   

Październik  7, 21   4, 18   3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 23  1, 8, 15, 22, 29    24   

Listopad  4, 18   2, 16, 29   7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 20  5, 13, 19, 26    21   

Grudzień  2, 16, 30   13, 28   5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 18  3, 10, 17, 23, 
31  

  19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 16, 30     14  
Luty  6, 20   7  7  7  13, 27     11  
Marzec  6, 20   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  11, 24   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   3, 30   3, 30   3, 30   2, 15, 29     22  
Luty  11, 25   27  27  27  12, 26     19  
Marzec  11, 25   27  27  27  12, 26       
Kwiecień  8, 20   24  24  24  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20   22  22  22  7, 14, 21, 28    14   
Czerwiec  3, 17   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   11  11  11  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   6  6  6  5, 13, 19, 26    13   
Grudzień  2, 16, 30   4  4  4  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      14  
Luty  6, 20   7  7  7      11  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     13   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   3, 30   3, 30   3, 30   2, 15, 29     22  
Luty  11, 25   27  27  27  12, 26     19  
Marzec  11, 25   27  27  27  12, 26       
Kwiecień  8, 20   24  24  24  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20   22  22  22  7, 14, 21, 28    14   
Czerwiec  3, 17   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   11  11  11  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   6  6  6  5, 13, 19, 26    13   
Grudzień  2, 16, 30   4  4  4  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 146A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28               
Luty  11, 25               
Marzec  11, 25               
Kwiecień  8, 20              v 
Maj  6, 20               
Czerwiec  3, 17               
Lipiec  1, 15, 29               
Sierpień  12, 26               
Wrzesień  9, 23               
Październik  7, 21               
Listopad  4, 18               
Grudzień  2, 16, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      14  
Luty  6, 20   7  7  7      11  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     13   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      14  
Luty  6, 20   7  7  7      11  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     13   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   3, 30   3, 30   3, 30   2, 15, 29     22  
Luty  11, 25   27  27  27  12, 26     19  
Marzec  11, 25   27  27  27  12, 26       
Kwiecień  8, 20   24  24  24  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 20   22  22  22  7, 14, 21, 28    14   
Czerwiec  3, 17   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 15, 29   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  12, 26   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  9, 23   11  11  11  3, 10, 17, 24       
Październik  7, 21   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  4, 18   6  6  6  5, 13, 19, 26    13   
Grudzień  2, 16, 30   4  4  4  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 149  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      14  
Luty  6, 20   7  7  7      11  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     13   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      14  
Luty  6, 20   7  7  7      11  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     13   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30, 5, 11, 
18, 25, 2, 8, 15, 
22, 29  

          21 14  

Luty  13, 27, 5, 1, 8, 
15, 22, 12, 19, 
26  

          18 11  

Marzec  13, 27, 1, 8, 15, 
22, 29, 5, 12, 
19, 26  

          18   

Kwiecień  10, 24, 5, 12, 
19, 26, 2, 9, 16, 
23, 29  

          15   

Maj  8, 22, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 
21, 28  

          13  v 

Czerwiec  5, 19, 7, 14, 22, 
28, 4, 11, 18, 25  

          10   

Lipiec  3, 17, 31, 5, 12, 
19, 26, 2, 9, 16, 
23, 30  

          8   

Sierpień  14, 28, 6, 2, 9, 
17, 23, 30, 13, 
20, 27  

          5   

Wrzesień  11, 25, 6, 13, 
20, 27, 3, 10, 
17, 24  

          2, 30    

Październik  9, 23, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 22, 
29  

          28   

Listopad  6, 20, 2, 8, 16, 
22, 29, 5, 13, 
19, 26  

          25   



 

2 
 

Grudzień  4, 18, 6, 13, 20, 
28, 3, 10, 17, 
23, 31  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28             22  
Luty  4, 11, 18, 25             19  
Marzec  4, 11, 18, 25               
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27              v 
Maj  6, 13, 20, 27            14   
Czerwiec  3, 10, 17, 24               
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29               
Sierpień  5, 12, 19, 26               
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30               
Październik  7, 14, 21, 28               
Listopad  4, 12, 18, 25            13   
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, GRUNWALDZKA 151  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 16, 30     14  
Luty  6, 20   7  7  7  13, 27     11  
Marzec  6, 20   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    13   
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27    12   
Grudzień  11, 24   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 151A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 151A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

       3, 9, 16, 23, 30       

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

       6, 13, 20, 27       

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

       6, 13, 20, 27       

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

       3, 10, 17, 24, 
30  

     

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       8, 15, 22, 29      v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

       5, 12, 19, 26       

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       3, 10, 17, 24, 
31  

     

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

       7, 14, 21, 28       

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

       4, 11, 18, 25       

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

       2, 9, 16, 23, 30       

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

       6, 14, 20, 27       

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

       4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 152  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 30         

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   27        

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   27        

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   24       v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   22        

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   19        

Lipiec  22, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   17       v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14        

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11        

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 9        

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6        

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 152/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   3, 30   3, 30   3, 30       22  
Luty  11, 25   27  27  27      19  
Marzec  11, 25   27  27  27        
Kwiecień  8, 20   24  24  24       v 
Maj  6, 20   22  22  22     14   
Czerwiec  3, 17   19  19  19        
Lipiec  1, 15, 29   17  17  17        
Sierpień  12, 26   14  14  14        
Wrzesień  9, 23   11  11  11        
Październik  7, 21   9  9  9        
Listopad  4, 18   6  6  6     13   
Grudzień  2, 16, 30   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 153  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  6, 20   27  27  27      21  
Marzec  6, 20   27  27  27        
Kwiecień  3, 17, 30   24  24  24       v 
Maj  15, 29   22  22  22     13   
Czerwiec  12, 26   19  19  19        
Lipiec  10, 24   17  17  17        
Sierpień  7, 21   14  14  14        
Wrzesień  4, 18   11  11  11        
Październik  2, 16, 30   9  9  9        
Listopad  14, 27   6  6  6     12   
Grudzień  11, 24   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 154  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29       

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29      v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  7, 14, 21, 28       

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  4, 11, 18, 25       

Lipiec  22, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30      v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  6, 13, 20, 27       

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  3, 10, 17, 24       

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26       

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 154  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   3, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 30   2, 8, 15, 22, 29       

Luty  11, 25   27  7, 14, 21, 28   27  5, 12, 19, 26       
Marzec  11, 25   27  7, 14, 21, 28   27  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  8, 20   24  4, 11, 18, 25   24  2, 9, 16, 23, 29  4    v 
Maj  6, 20   22  2, 9, 16, 23, 30   22  7, 14, 21, 28  2, 30      
Czerwiec  3, 17   19  6, 13, 21, 27   19  4, 11, 18, 25  27     
Lipiec  1, 15, 29   17  4, 11, 18, 25   17  2, 9, 16, 23, 30  25    v 
Sierpień  12, 26   14  1, 8, 16, 22, 29   14  6, 13, 20, 27  22     
Wrzesień  9, 23   11  5, 12, 19, 26   11  3, 10, 17, 24  19     
Październik  7, 21   9  3, 10, 17, 24, 

31  
 9  1, 8, 15, 22, 29  17     

Listopad  4, 18   6  7, 15, 21, 28   6  5, 13, 19, 26  15     
Grudzień  2, 16, 30   4  5, 12, 19, 27   4  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 155  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  6, 20   27  27  27      21  
Marzec  6, 20   27  27  27        
Kwiecień  3, 17, 30   24  24  24       v 
Maj  15, 29   22  22  22     13   
Czerwiec  12, 26   19  19  19        
Lipiec  10, 24   17  17  17        
Sierpień  7, 21   14  14  14        
Wrzesień  4, 18   11  11  11        
Październik  2, 16, 30   9  9  9        
Listopad  14, 27   6  6  6     12   
Grudzień  11, 24   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 28  

 11, 25   4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 16  2, 8, 15, 22, 29       

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 8, 22   7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 13  5, 12, 19, 26       

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 8, 22   7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 13  5, 12, 19, 26       

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 19   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 10  2, 9, 16, 23, 29      v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 8  7, 14, 21, 28       

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 14, 28   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 5  4, 11, 18, 25       

Lipiec  22, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 29  

 12, 26   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 3, 31   2, 9, 16, 23, 30      v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 9, 23   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 28  6, 13, 20, 27       

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 20   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 25  3, 10, 17, 24       

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 18   3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 23  1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 16, 29   7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 20  5, 13, 19, 26       

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 13, 28   5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 18  3, 10, 17, 23, 
31  

      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 157  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30   2, 15, 29     24  
Luty  6, 20   27  27  27  12, 26     21  
Marzec  6, 20   27  27  27  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   24  24  24  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   22  22  22  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   11  11  11  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   6  6  6  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   4  4  4  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 158  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 28  

 5, 11, 18, 25   3, 30   3, 30   2, 8, 15, 22, 29       

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   27  27  5, 12, 19, 26       

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   27  27  5, 12, 19, 26       

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   24  24  2, 9, 16, 23, 29      v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 22  22  7, 14, 21, 28       

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   19  19  4, 11, 18, 25       

Lipiec  22, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 29  

 5, 12, 19, 26   17  17  2, 9, 16, 23, 30      v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   14  14  6, 13, 20, 27       

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   11  11  3, 10, 17, 24       

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   9  9  1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   6  6  5, 13, 19, 26       

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   4  4  3, 10, 17, 23, 
31  

      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 159  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30   2, 15, 29     24  
Luty  6, 20   27  27  27  12, 26     21  
Marzec  6, 20   27  27  27  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   24  24  24  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   22  22  22  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   11  11  11  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   6  6  6  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   4  4  4  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 159A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30   2, 15, 29     24  
Luty  6, 20   27  27  27  12, 26     21  
Marzec  6, 20   27  27  27  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   24  24  24  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   22  22  22  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   11  11  11  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   6  6  6  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   4  4  4  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 16/18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23         

Luty  12, 1, 8, 15, 22, 
5, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20         

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30         

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29         

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26        v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24         

Sierpień  13, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21         

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18        v 

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30         

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27         

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    17 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    14 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    14   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    11  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  7, 14, 21, 28, 
17, 24, 31  

  9   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

  6   

Lipiec  22, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

  4  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

  1, 29    

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  3, 10, 17, 24, 6, 
13  

  26   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    24   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    21   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30   2, 15, 29     24  
Luty  6, 20   27  27  27  12, 26     21  
Marzec  6, 20   27  27  27  12, 26       
Kwiecień  3, 17, 30   24  24  24  2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  15, 29   22  22  22  7, 14, 21, 28    13   
Czerwiec  12, 26   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Lipiec  10, 24   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  7, 21   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  4, 18   11  11  11  3, 10, 17, 24       
Październik  2, 16, 30   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  14, 27   6  6  6  5, 13, 19, 26    12   
Grudzień  11, 24   4  4  4  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   3, 30   3, 30   3, 30       24  
Luty  6, 20   27  27  27      21  
Marzec  6, 20   27  27  27        
Kwiecień  3, 17, 30   24  24  24       v 
Maj  15, 29   22  22  22     13   
Czerwiec  12, 26   19  19  19        
Lipiec  10, 24   17  17  17        
Sierpień  7, 21   14  14  14        
Wrzesień  4, 18   11  11  11        
Październik  2, 16, 30   9  9  9        
Listopad  14, 27   6  6  6     12   
Grudzień  11, 24   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 163A/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             24  
Luty  6, 20             21  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29            13   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            12   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 165A-173  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   3, 30   2, 8, 15, 22, 29    18 24  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   27  5, 12, 19, 26    15 21  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   27  5, 12, 19, 26    15   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   24  2, 9, 16, 23, 29    12   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   22  7, 14, 21, 28, 
17, 24, 31  

  10  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   19  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

  7   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   17  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   14  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

  2, 30   v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   11  3, 10, 17, 24, 6, 
13  

  27   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   9  1, 8, 15, 22, 29    25   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   6  5, 13, 19, 26    22   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 4  3, 10, 17, 23, 
31  

  20    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 16A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9        
Luty  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Marzec  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  2, 16, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 
Maj  14, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29        
Czerwiec  11, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26       v 
Lipiec  9, 23   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24        
Sierpień  6, 20   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  3, 17   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  1, 15, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  13, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14        
Grudzień  10, 23   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 17/17A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     21 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     18 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     18   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     13  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     10   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     8  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  11, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  11, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  8, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 
Maj  6, 20   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  3, 17   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  1, 15, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  12, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  9, 23   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  7, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  4, 18   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  2, 16, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 3, 9, 16, 23, 
30, 5, 11, 18, 
25, 7, 14, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29       

Luty  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 4, 11, 
18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       

Marzec  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 29, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 5, 12, 19, 
26, 1, 8, 15, 20, 
27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29      v 

Maj  8, 15, 22, 29, 4, 
10, 17, 24, 31, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  7, 14, 21, 28       

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 7, 
14, 22, 28, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  4, 11, 18, 25       

Lipiec  22, 3, 10, 17, 
24, 31, 5, 12, 
19, 26, 1, 8, 15, 
29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30      v 

Sierpień  7, 14, 21, 28, 2, 
9, 17, 23, 30, 5, 
12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  6, 13, 20, 27       

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27, 2, 9, 
16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  3, 10, 17, 24       

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29       
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Listopad  6, 14, 20, 27, 2, 
8, 16, 22, 29, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26       

Grudzień  4, 11, 18, 24, 6, 
13, 20, 28, 2, 9, 
16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29       

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26       
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   5, 12, 19, 26       
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   7, 14, 21, 28       

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   4, 11, 18, 25       
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   3, 10, 17, 24       
Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   5, 13, 19, 26       
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28               
Luty  4, 11, 18, 25               
Marzec  4, 11, 18, 25              v 
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27               
Maj  6, 13, 20, 27               
Czerwiec  3, 10, 17, 24               
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29               
Sierpień  5, 12, 19, 26               
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30               
Październik  7, 14, 21, 28               
Listopad  4, 12, 18, 25               
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   2, 8, 15, 22, 29       
Luty  4, 18   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Marzec  4, 18   27  27  27  5, 12, 19, 26      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  13, 27   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  10, 24   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   6  6  6  5, 13, 19, 26       
Grudzień  9, 21   4  4  4  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9        
Luty  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Marzec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 
Maj  7, 14, 21, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29        
Czerwiec  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26        
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24       v 
Sierpień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  3, 10, 17, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  5, 13, 19, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14        
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 200  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29       

Luty  11, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       
Marzec  11, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  8, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29  4    v 
Maj  6, 20   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  7, 14, 21, 28  2, 30      

Czerwiec  3, 17   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  4, 11, 18, 25  27     
Lipiec  1, 15, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30  25    v 
Sierpień  12, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  6, 13, 20, 27  22     
Wrzesień  9, 23   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  3, 10, 17, 24  19     
Październik  7, 21   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  1, 8, 15, 22, 29  17     

Listopad  4, 18   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26  15     
Grudzień  2, 16, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 20A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    19   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  17  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  6   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    4   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    2, 29    

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28       

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25      v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30       

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27      v 

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25      v 

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29       

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26       

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

     

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28       

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 216  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 9               
Luty  1, 8, 15, 22               
Marzec  1, 8, 15, 22, 29              v 
Kwiecień  5, 12, 19, 26               
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
             

Czerwiec  7, 14, 22, 28               
Lipiec  5, 12, 19, 26, 

10  
             

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30               
Wrzesień  6, 13, 20, 27               
Październik  4, 11, 18, 25               
Listopad  2, 8, 16, 22, 29               
Grudzień  6, 13, 20, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 217/221  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21               
Luty  4, 18               
Marzec  4, 18              v 
Kwiecień  1, 15, 27               
Maj  13, 27               
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25               
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9        
Luty  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Marzec  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  2, 16, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 
Maj  14, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29        
Czerwiec  11, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26       v 
Lipiec  9, 23   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24        
Sierpień  6, 20   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  3, 17   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  1, 15, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  13, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14        
Grudzień  10, 23   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 222  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 11, 25               
Luty  8, 22               
Marzec  8, 22              v 
Kwiecień  5, 19               
Maj  4, 17, 31               
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  10, 12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29               
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 223  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21               
Luty  4, 18               
Marzec  4, 18              v 
Kwiecień  1, 15, 27               
Maj  13, 27               
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25               
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 224-226  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 9     2, 8, 15, 22, 29     2, 8, 15, 22, 29    21 22  
Luty  1, 8, 15, 22     5, 12, 19, 26     5, 12, 19, 26    18 19  
Marzec  1, 8, 15, 22, 29     5, 12, 19, 26     5, 12, 19, 26    18  v 
Kwiecień  5, 12, 19, 26     2, 9, 16, 23, 29     2, 9, 16, 23, 29    15   
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
   7, 14, 21, 28     7, 14, 21, 28, 

17, 24, 31  
  13   

Czerwiec  7, 14, 22, 28     4, 11, 18, 25     4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

  10   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 
10  

   2, 9, 16, 23, 30     2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

  8   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30     6, 13, 20, 27     6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

  5  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27     3, 10, 17, 24     3, 10, 17, 24, 6, 
13  

  2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25     1, 8, 15, 22, 29     1, 8, 15, 22, 29    28   
Listopad  2, 8, 16, 22, 29     5, 13, 19, 26     5, 13, 19, 26    25   
Grudzień  6, 13, 20, 28     3, 10, 17, 23, 

31  
   3, 10, 17, 23, 

31  
  21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 224-226  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń    7, 14, 21, 28     16        
Luty    4, 11, 18, 25     13        
Marzec    4, 11, 18, 25     13        
Kwiecień    1, 8, 15, 20, 27     10        
Maj    6, 13, 20, 27     8        
Czerwiec    3, 10, 17, 24     5        
Lipiec    1, 8, 15, 22, 29     3, 31         
Sierpień    5, 12, 19, 26     28       v 
Wrzesień    2, 9, 16, 23, 30     25        
Październik    7, 14, 21, 28     23        
Listopad    4, 12, 18, 25     20        
Grudzień    2, 9, 16, 21, 30     18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 227  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   2, 15, 29     24  
Luty  4, 18   27  27  27  12, 26     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  12, 26      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  13, 27   22  22  22  7, 14, 21, 28    14   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Lipiec  8, 22   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  5, 19   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  3, 10, 17, 24       
Październik  14, 28   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  12, 25   6  6  6  5, 13, 19, 26    13   
Grudzień  9, 21   4  4  4  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 227  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21               
Luty  4, 18               
Marzec  4, 18              v 
Kwiecień  1, 15, 27               
Maj  13, 27               
Czerwiec  10, 24               
Lipiec  8, 22               
Sierpień  5, 19               
Wrzesień  2, 16, 30               
Październik  14, 28               
Listopad  12, 25               
Grudzień  9, 21                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 228/230  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 11, 25               
Luty  8, 22               
Marzec  8, 22              v 
Kwiecień  5, 19               
Maj  4, 17, 31               
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  10, 12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29               
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 229 /CUKIERNIA  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30         
Luty  4, 18   27  27  27        
Marzec  4, 18   27  27  27       v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24        
Maj  13, 27   22  22  22        
Czerwiec  10, 24   19  19  19        
Lipiec  8, 22   17  17  17        
Sierpień  5, 19   14  14  14        
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11        
Październik  14, 28   9  9  9        
Listopad  12, 25   6  6  6        
Grudzień  9, 21   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

          21 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

          18 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          18   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

          15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          13  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

          10   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          8   

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

          5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

          2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

          25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   3, 30   3, 30   3, 30       22  
Luty  14, 28   27  27  27      19  
Marzec  14, 28   27  27  27       v 
Kwiecień  11, 25   24  24  24        
Maj  9, 23   22  22  22     14   
Czerwiec  6, 21   19  19  19        
Lipiec  4, 18   17  17  17        
Sierpień  1, 16, 29   14  14  14        
Wrzesień  12, 26   11  11  11        
Październik  10, 24   9  9  9        
Listopad  7, 21   6  6  6     13   
Grudzień  5, 19   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  1, 15   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  1, 15, 29   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   22  22  22  6, 13, 20, 27    14   
Czerwiec  7, 22   19  19  19  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   6  6  6  4, 12, 18, 25    13   
Grudzień  6, 20   4  4  4  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   3, 30   3, 30   3, 30       22  
Luty  1, 15   27  27  27      19  
Marzec  1, 15, 29   27  27  27       v 
Kwiecień  12, 26   24  24  24        
Maj  10, 24   22  22  22     14   
Czerwiec  7, 22   19  19  19        
Lipiec  5, 19   17  17  17        
Sierpień  2, 17, 30   14  14  14        
Wrzesień  13, 27   11  11  11        
Październik  11, 25   9  9  9        
Listopad  8, 22   6  6  6     13   
Grudzień  6, 20   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   3, 30   3, 30   3, 30       22  
Luty  1, 15   27  27  27      19  
Marzec  1, 15, 29   27  27  27       v 
Kwiecień  12, 26   24  24  24        
Maj  10, 24   22  22  22     14   
Czerwiec  7, 22   19  19  19        
Lipiec  5, 19   17  17  17        
Sierpień  2, 17, 30   14  14  14        
Wrzesień  13, 27   11  11  11        
Październik  11, 25   9  9  9        
Listopad  8, 22   6  6  6     13   
Grudzień  6, 20   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    28 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    20   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  17  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  15   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  12   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  9   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    7   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    4   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  1, 15   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  1, 15, 29   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   22  22  22  6, 13, 20, 27    14   
Czerwiec  7, 22   19  19  19  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   6  6  6  4, 12, 18, 25    13   
Grudzień  6, 20   4  4  4  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  1, 8, 15, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10        
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  7, 14, 22, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  6, 13, 20, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28       

Luty  1, 8, 15, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25       
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25      v 
Kwiecień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  6, 13, 20, 27       

Czerwiec  7, 14, 22, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   1, 8, 15, 22, 29      v 
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  7, 14, 21, 28       

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25       
Grudzień  6, 13, 20, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   4, 11, 18, 25    15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  13  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  3, 10, 17, 24, 
31  

  28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  7, 15, 21, 28    25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28       

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25       

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25      v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27       

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  6, 13, 20, 27       

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  3, 10, 17, 24       

Lipiec  22, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   1, 8, 15, 22, 29      v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  5, 12, 19, 26       

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  2, 9, 16, 23, 30       

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28       

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25       

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 250B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24             22  
Luty  7, 21             19  
Marzec  7, 21              v 
Kwiecień  4, 18               
Maj  2, 16, 30            14   
Czerwiec  13, 27               
Lipiec  11, 25               
Sierpień  8, 22               
Wrzesień  5, 19               
Październik  3, 17, 31               
Listopad  15, 28            13   
Grudzień  12, 27                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 252  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 14, 21, 28    17 22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 11, 18, 25    14 19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 11, 18, 25    14  v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27    11   
Maj  2, 16, 30   22  22  22  16, 23, 30, 6, 

13, 20, 27  
  9   

Czerwiec  13, 27   19  19  19  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  6   

Lipiec  11, 25   17  17  17  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  4   

Sierpień  8, 22   14  14  14  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  1, 29    

Wrzesień  5, 19   11  11  11  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  26   

Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28    24   
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25    21   
Grudzień  12, 27   4  4  4  2, 9, 16, 21, 30    19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 252A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    17 22  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    14 19  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    14  v 

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    11   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  9   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  6   

Lipiec  22, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  4  v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  1, 29    

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  26   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    24   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    21   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    19    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 261  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 9, 16, 23, 30       
Luty  4, 18   27  27  27  6, 13, 20, 27       
Marzec  4, 18   27  27  27  6, 13, 20, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29       
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27       
Grudzień  9, 21   4  4  4  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 263A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 265  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 21   3, 30   3, 30   3, 30   3, 16, 30     24  
Luty  4, 18   27  27  27  13, 27     21  
Marzec  4, 18   27  27  27  13, 27      v 
Kwiecień  1, 15, 27   24  24  24  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  13, 27   22  22  22  8, 15, 22, 29    20   
Czerwiec  10, 24   19  19  19  5, 12, 19, 26       
Lipiec  8, 22   17  17  17  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  5, 19   14  14  14  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  2, 16, 30   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Październik  14, 28   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  12, 25   6  6  6  6, 14, 20, 27    18   
Grudzień  9, 21   4  4  4  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   4, 11, 18, 25  4  15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

2, 30   13  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

27  10   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

25  8  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

22  5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

19  2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  3, 10, 17, 24, 
31  

17  28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  7, 15, 21, 28  15  25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24, 21   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24       
Lipiec  11, 25, 22   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30       22  
Luty  7, 21   27  27  27      19  
Marzec  7, 21   27  27  27       v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24        
Maj  2, 16, 30   22  22  22     17   
Czerwiec  13, 27   19  19  19        
Lipiec  11, 25   17  17  17        
Sierpień  8, 22   14  14  14        
Wrzesień  5, 19   11  11  11        
Październik  3, 17, 31   9  9  9        
Listopad  15, 28   6  6  6     16   
Grudzień  12, 27   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24       
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 277/279  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10        
Maj  6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 280  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30       22  
Luty  7, 21   27  27  27      19  
Marzec  7, 21   27  27  27       v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24        
Maj  2, 16, 30   22  22  22     17   
Czerwiec  13, 27   19  19  19        
Lipiec  11, 25   17  17  17        
Sierpień  8, 22   14  14  14        
Wrzesień  5, 19   11  11  11        
Październik  3, 17, 31   9  9  9        
Listopad  15, 28   6  6  6     16   
Grudzień  12, 27   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 280A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

       7, 21     22  

Luty  7, 14, 21, 28         4, 18     19  
Marzec  7, 14, 21, 28         4, 18      v 
Kwiecień  4, 11, 18, 25         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 9, 16, 23, 30         6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  6, 13, 21, 27         3, 10, 17, 24       
Lipiec  4, 11, 18, 25         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 12, 19, 26         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
       7, 14, 21, 28       

Listopad  7, 15, 21, 28         4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  5, 12, 19, 27         9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 282  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24       
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 284  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24       
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 286/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24       
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 286A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30       22  
Luty  7, 21   27  27  27      19  
Marzec  7, 21   27  27  27       v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24        
Maj  2, 16, 30   22  22  22     17   
Czerwiec  13, 27   19  19  19        
Lipiec  11, 25   17  17  17        
Sierpień  8, 22   14  14  14        
Wrzesień  5, 19   11  11  11        
Październik  3, 17, 31   9  9  9        
Listopad  15, 28   6  6  6     16   
Grudzień  12, 27   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 288/ZIĘBICKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  7, 21   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  7, 21   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  4, 18   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  2, 16, 30   22  22  22  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  13, 27   19  19  19  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  11, 25   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  8, 22   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  5, 19   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  3, 17, 31   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  15, 28   6  6  6  4, 12, 18, 25       
Grudzień  12, 27   4  4  4  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9      14  
Luty  13, 27, 5   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6      11  
Marzec  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  10, 24   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30         
Maj  8, 22   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     13  v 
Czerwiec  5, 19   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26        
Lipiec  3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24       v 
Sierpień  14, 28, 6   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  11, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  9, 23   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  6, 20   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     12   
Grudzień  4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 303  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25               
Luty  8, 22               
Marzec  8, 22              v 
Kwiecień  5, 19               
Maj  4, 17, 31               
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29               
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 303  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25               
Luty  8, 22               
Marzec  8, 22              v 
Kwiecień  5, 19               
Maj  4, 17, 31               
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29               
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Styczeń  11, 25               
Luty  8, 22               
Marzec  8, 22              v 
Kwiecień  5, 19               
Maj  4, 17, 31               
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29               
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Kwiecień  5, 19   24  24  24        
Maj  4, 17, 31   22  22  22        
Czerwiec  14, 28   19  19  19        
Lipiec  12, 26   17  17  17        
Sierpień  9, 23   14  14  14        
Wrzesień  6, 20   11  11  11        
Październik  4, 18   9  9  9        
Listopad  2, 16, 29   6  6  6        
Grudzień  13, 28   4  4  4         
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przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 303 /KWIACIARNIA KUBIAK EWA  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25               
Luty  8, 22               
Marzec  8, 22              v 
Kwiecień  5, 19               
Maj  4, 17, 31               
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29               
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 305  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   11  10  16        
Luty  8, 22   8  7  13        
Marzec  8, 22   8  7  13       v 
Kwiecień  5, 19   5  4  10        
Maj  4, 17, 31   4, 31   2, 30   8        
Czerwiec  14, 28   28  27  5        
Lipiec  12, 26   26  25  3, 31        v 
Sierpień  9, 23   23  22  28        
Wrzesień  6, 20   20  19  25        
Październik  4, 18   18  17  23        
Listopad  2, 16, 29   16  15  20        
Grudzień  13, 28   13  12  18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 31 A,B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7  9  4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4  6  7, 14, 21, 28    18 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4  6  7, 14, 21, 28    18   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 27   3, 30   4, 11, 18, 25  4  15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   27  29  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

2, 30   13  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   24  26  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

27  10   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   22  24  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

25  8  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   19  21  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

22  5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   16  18  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

19  2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   14  16  3, 10, 17, 24, 
31  

17  28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   12  14  7, 15, 21, 28  15  25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 9  11  5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 316  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  8, 22   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  8, 22   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  5, 19   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 17, 31   22  22  22  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  14, 28   19  19  19  3, 10, 17, 24       
Lipiec  12, 26   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  9, 23   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 20   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 18   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  2, 16, 29   6  6  6  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  13, 28   4  4  4  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  8, 22   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  8, 22   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  5, 19   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 17, 31   22  22  22  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  14, 28   19  19  19  3, 10, 17, 24       
Lipiec  12, 26   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  9, 23   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 20   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 18   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  2, 16, 29   6  6  6  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  13, 28   4  4  4  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  8, 22   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  8, 22   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  5, 19   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 17, 31   22  22  22  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  14, 28   19  19  19  3, 10, 17, 24       
Lipiec  12, 26   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  9, 23   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 20   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 18   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  2, 16, 29   6  6  6  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  13, 28   4  4  4  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25               
Luty  8, 22               
Marzec  8, 22              v 
Kwiecień  5, 19               
Maj  4, 17, 31               
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29               
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28       

Luty  8, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   20  4, 11, 18, 25       
Marzec  8, 22   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   20  4, 11, 18, 25      v 
Kwiecień  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   17  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 17, 31   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   15  6, 13, 20, 27       

Czerwiec  14, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   12  3, 10, 17, 24       
Lipiec  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 22, 29      v 
Sierpień  9, 23   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   7  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 20   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 18   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 30   7, 14, 21, 28       

Listopad  2, 16, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   27  4, 12, 18, 25       
Grudzień  13, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   24  2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5, 11, 18, 25   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  8, 22   1, 8, 15, 22   27  27  4, 18     19  
Marzec  8, 22   1, 8, 15, 22, 29   27  27  4, 18      v 
Kwiecień  5, 19   5, 12, 19, 26   24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 17, 31   4, 10, 17, 24, 

31  
 22  22  6, 13, 20, 27    17   

Czerwiec  14, 28   7, 14, 22, 28   19  19  3, 10, 17, 24       
Lipiec  12, 26   5, 12, 19, 26   17  17  1, 8, 15, 22, 29      v 
Sierpień  9, 23   2, 9, 17, 23, 30   14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 20   6, 13, 20, 27   11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 18   4, 11, 18, 25   9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  2, 16, 29   2, 8, 16, 22, 29   6  6  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  13, 28   6, 13, 20, 28   4  4  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   3, 30   3, 30   3, 30       22  
Luty  8, 22   27  27  27      19  
Marzec  8, 22   27  27  27       v 
Kwiecień  5, 19   24  24  24        
Maj  4, 17, 31   22  22  22     17   
Czerwiec  14, 28   19  19  19        
Lipiec  12, 26   17  17  17        
Sierpień  9, 23   14  14  14        
Wrzesień  6, 20   11  11  11        
Październik  4, 18   9  9  9        
Listopad  2, 16, 29   6  6  6     16   
Grudzień  13, 28   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 330  na 2019 r. 
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25         7, 14, 21, 28       
Luty  8, 22         4, 11, 18, 25       
Marzec  8, 22         4, 11, 18, 25      v 
Kwiecień  5, 19         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 17, 31         6, 13, 20, 27       
Czerwiec  14, 28         3, 10, 17, 24       
Lipiec  12, 26         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  9, 23         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 20         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 18         7, 14, 21, 28       
Listopad  2, 16, 29         4, 12, 18, 25       
Grudzień  13, 28         2, 9, 16, 21, 30        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   3, 30   3, 30   3, 30         
Luty  8, 22   27  27  27        
Marzec  8, 22   27  27  27       v 
Kwiecień  5, 19   24  24  24        
Maj  4, 17, 31   22  22  22        
Czerwiec  14, 28   19  19  19        
Lipiec  12, 26   17  17  17        
Sierpień  9, 23   14  14  14        
Wrzesień  6, 20   11  11  11        
Październik  4, 18   9  9  9        
Listopad  2, 16, 29   6  6  6        
Grudzień  13, 28   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25             22  
Luty  8, 22             19  
Marzec  8, 22              v 
Kwiecień  5, 19               
Maj  4, 17, 31            17   
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29            16   
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5, 11, 18, 25   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  8, 22   1, 8, 15, 22   27  27  4, 18     19  
Marzec  8, 22   1, 8, 15, 22, 29   27  27  4, 18      v 
Kwiecień  5, 19   5, 12, 19, 26   24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 17, 31   4, 10, 17, 24, 

31  
 22  22  6, 13, 20, 27    17   

Czerwiec  14, 28   7, 14, 22, 28   19  19  3, 10, 17, 24       
Lipiec  12, 26   5, 12, 19, 26   17  17  1, 8, 15, 22, 29      v 
Sierpień  9, 23   2, 9, 17, 23, 30   14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 20   6, 13, 20, 27   11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 18   4, 11, 18, 25   9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  2, 16, 29   2, 8, 16, 22, 29   6  6  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  13, 28   6, 13, 20, 28   4  4  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   3, 30   3, 30   3, 30       22  
Luty  8, 22   27  27  27      19  
Marzec  8, 22   27  27  27       v 
Kwiecień  5, 19   24  24  24        
Maj  4, 17, 31   22  22  22     17   
Czerwiec  14, 28   19  19  19        
Lipiec  12, 26   17  17  17        
Sierpień  9, 23   14  14  14        
Wrzesień  6, 20   11  11  11        
Październik  4, 18   9  9  9        
Listopad  2, 16, 29   6  6  6     16   
Grudzień  13, 28   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30, 
5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29, 7, 
14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty  18, 6, 13, 20, 
27, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 19, 26, 4, 
11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18 11  

Marzec  6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 29, 5, 
12, 19, 26, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18   

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 23, 
29, 1, 8, 15, 20, 
27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   4, 11, 18, 25  4  15   

Maj  8, 15, 22, 29, 4, 
10, 17, 24, 31, 
7, 14, 21, 28, 6, 
13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

2, 30   13  v 

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 7, 
14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

27  10   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 23, 
30, 1, 8, 15, 22, 
29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

25  8  v 

Sierpień  19, 7, 14, 21, 
28, 2, 9, 17, 23, 

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

22  5   



 

2 
 

30, 6, 13, 20, 
27, 5, 12, 26  

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 2, 9, 
16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

19  2, 30    

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29, 7, 
14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  3, 10, 17, 24, 
31  

17  28   

Listopad  6, 14, 20, 27, 2, 
8, 16, 22, 29, 5, 
13, 19, 26, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  7, 15, 21, 28  15  25   

Grudzień  4, 11, 18, 24, 6, 
13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31, 
2, 9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25         2, 8, 15, 22, 29       
Luty  1, 8, 15, 22         5, 12, 19, 26       
Marzec  1, 8, 15, 22, 29         5, 12, 19, 26       
Kwiecień  5, 12, 19, 26         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
       7, 14, 21, 28      v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28         4, 11, 18, 25       
Lipiec  5, 12, 19, 26         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 13, 20, 27         3, 10, 17, 24       
Październik  4, 11, 18, 25         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 8, 16, 22, 29         5, 13, 19, 26       
Grudzień  6, 13, 20, 28         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   11, 25, 3, 30   3, 30, 10, 24   9, 3, 30   7, 21     22  
Luty  8, 22   8, 22, 27   27, 7, 21   6, 27   4, 18     19  
Marzec  8, 22   8, 22, 27   27, 7, 21   6, 27   4, 18      v 
Kwiecień  5, 19   5, 19, 24   24, 4, 18   3, 30, 24   1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 17, 31   4, 17, 31, 22   22, 2, 16, 30   29, 22   6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  14, 28   14, 28, 19   19, 13, 27   26, 19   3, 10, 17, 24       
Lipiec  12, 26   12, 26, 17   17, 11, 25   24, 17   1, 8, 15, 22, 29      v 
Sierpień  9, 23   9, 23, 14   14, 8, 22   21, 14   5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 20   6, 20, 11   11, 5, 19   18, 11   2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 18   4, 18, 9   9, 3, 17, 31   16, 9   7, 14, 21, 28       
Listopad  2, 16, 29   2, 16, 29, 6   6, 15, 28   14, 6   4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  13, 28   13, 28, 4   4, 12, 27   11, 4   9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  8, 22   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  8, 22   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  5, 19   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 17, 31   22  22  22  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  14, 28   19  19  19  3, 10, 17, 24       
Lipiec  12, 26   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  9, 23   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 20   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 18   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  2, 16, 29   6  6  6  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  13, 28   4  4  4  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   3, 30   3, 30   3, 30   7, 21     22  
Luty  8, 22   27  27  27  4, 18     19  
Marzec  8, 22   27  27  27  4, 18      v 
Kwiecień  5, 19   24  24  24  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  4, 17, 31   22  22  22  6, 13, 20, 27    17   
Czerwiec  14, 28   19  19  19  3, 10, 17, 24       
Lipiec  12, 26   17  17  17  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  9, 23   14  14  14  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  6, 20   11  11  11  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  4, 18   9  9  9  7, 14, 21, 28       
Listopad  2, 16, 29   6  6  6  4, 12, 18, 25    16   
Grudzień  13, 28   4  4  4  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25               
Luty  1, 8, 15, 22               
Marzec  1, 8, 15, 22, 29              v 
Kwiecień  5, 12, 19, 26               
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
             

Czerwiec  7, 14, 22, 28               
Lipiec  5, 12, 19, 26               
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30               
Wrzesień  6, 13, 20, 27               
Październik  4, 11, 18, 25               
Listopad  2, 8, 16, 22, 29               
Grudzień  6, 13, 20, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   3, 30   3, 30   3, 30       22  
Luty  8, 22   27  27  27      19  
Marzec  8, 22   27  27  27       v 
Kwiecień  5, 19   24  24  24        
Maj  4, 17, 31   22  22  22     17   
Czerwiec  14, 28   19  19  19        
Lipiec  12, 26   17  17  17        
Sierpień  9, 23   14  14  14        
Wrzesień  6, 20   11  11  11        
Październik  4, 18   9  9  9        
Listopad  2, 16, 29   6  6  6     16   
Grudzień  13, 28   4  4  4         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 34A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   8, 22   7, 21   9  2, 8, 15, 22, 29       
Luty  5, 19   5, 19   4, 18   6  5, 12, 19, 26       
Marzec  5, 19   5, 19   4, 18   6  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  2, 16, 29   2, 16, 29   1, 15, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29      v 
Maj  14, 28   14, 28   13, 27   29  7, 14, 21, 28       
Czerwiec  11, 25   11, 25   10, 24   26  4, 11, 18, 25      v 
Lipiec  9, 23   9, 23   8, 22   24  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  6, 20   6, 20   5, 19   21  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  3, 17   3, 17   2, 16, 30   18  3, 10, 17, 24       
Październik  1, 15, 29   1, 15, 29   14, 28   16  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  13, 26   13, 26   12, 25   14  5, 13, 19, 26       
Grudzień  10, 23   10, 23   9, 21   11  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 350  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 352  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22      25  
Luty  8, 22   19  19  19      22  
Marzec  8, 22   19  19  19       v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16        
Maj  4, 17, 31   14  14  14     17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11        
Lipiec  12, 26   9  9  9        
Sierpień  9, 23   6  6  6        
Wrzesień  6, 20   3  3  3        
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   26  26  26     16   
Grudzień  13, 28   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 354  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 355  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   3, 30   3, 30   3, 30   2, 15, 29     24  
Luty  8, 22   27  27  27  12, 26     21  
Marzec  8, 22   27  27  27  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   24  24  24  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   22  22  22  7, 14, 21, 28    20   
Czerwiec  14, 28   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   14  14  14  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   11  11  11  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   9  9  9  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   6  6  6  5, 13, 19, 26    18   
Grudzień  13, 28   4  4  4  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 356  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22        
Luty  8, 22   19  19  19        
Marzec  8, 22   19  19  19       v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16        
Maj  4, 17, 31   14  14  14        
Czerwiec  14, 28   11  11  11        
Lipiec  12, 26   9  9  9        
Sierpień  9, 23   6  6  6        
Wrzesień  6, 20   3  3  3        
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   26  26  26        
Grudzień  13, 28   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 356/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25             25  
Luty  8, 22             22  
Marzec  8, 22              v 
Kwiecień  5, 19               
Maj  4, 17, 31            17   
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29            16   
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 358  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25         2, 15, 29     25  
Luty  8, 22         12, 26     22  
Marzec  8, 22         12, 26      v 
Kwiecień  5, 19         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31         7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28         4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20         3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29         5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28         10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 358  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25         2, 8, 15, 22, 29       
Luty  8, 22         5, 12, 19, 26       
Marzec  8, 22         5, 12, 19, 26      v 
Kwiecień  5, 19         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31         7, 14, 21, 28       
Czerwiec  14, 28         4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20         3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29         5, 13, 19, 26       
Grudzień  13, 28         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 35AB  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    18 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    18   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25  4  15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

2, 30   13  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

27  10   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

25  8  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

22  5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

19  2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

17  28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28  15  25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 360  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22      25  
Luty  8, 22   19  19  19      22  
Marzec  8, 22   19  19  19       v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16        
Maj  4, 17, 31   14  14  14     17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11        
Lipiec  12, 26   9  9  9        
Sierpień  9, 23   6  6  6        
Wrzesień  6, 20   3  3  3        
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   26  26  26     16   
Grudzień  13, 28   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 362  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 366  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25         2, 15, 29     25  
Luty  8, 22         12, 26     22  
Marzec  8, 22         12, 26      v 
Kwiecień  5, 19         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31         7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28         4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20         3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18         1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29         5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28         10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 366 /1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 367  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25               
Luty  8, 22               
Marzec  8, 22              v 
Kwiecień  5, 19               
Maj  4, 17, 31               
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29               
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22      25  
Luty  8, 22   19  19  19      22  
Marzec  8, 22   19  19  19       v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16        
Maj  4, 17, 31   14  14  14     17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11        
Lipiec  12, 26   9  9  9        
Sierpień  9, 23   6  6  6        
Wrzesień  6, 20   3  3  3        
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   26  26  26     16   
Grudzień  13, 28   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25               
Luty  1, 8, 15, 22               
Marzec  1, 8, 15, 22, 29              v 
Kwiecień  5, 12, 19, 26               
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
             

Czerwiec  7, 14, 22, 28               
Lipiec  5, 12, 19, 26               
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30               
Wrzesień  6, 13, 20, 27               
Październik  4, 11, 18, 25               
Listopad  2, 8, 16, 22, 29               
Grudzień  6, 13, 20, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   23  23  23        
Luty  1, 8, 15, 22   20  20  20        
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 12, 19, 26   17  17  17        
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 15  15  15        

Czerwiec  7, 14, 22, 28   12  12  12        
Lipiec  5, 12, 19, 26   10  10  10        
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   7  7  7        
Wrzesień  6, 13, 20, 27   4  4  4        
Październik  4, 11, 18, 25   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 8, 16, 22, 29   27  27  27        
Grudzień  6, 13, 20, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22      25  
Luty  8, 22   19  19  19      22  
Marzec  8, 22   19  19  19       v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16        
Maj  4, 17, 31   14  14  14     17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11        
Lipiec  12, 26   9  9  9        
Sierpień  9, 23   6  6  6        
Wrzesień  6, 20   3  3  3        
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   26  26  26     16   
Grudzień  13, 28   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  1, 8, 15, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10        
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  7, 14, 22, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  6, 13, 20, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 372  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 372 A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  8, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  8, 22   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10        
Maj  4, 17, 31   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  14, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  9, 23   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  6, 20   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  4, 18   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  2, 16, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  13, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 373  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 374  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 374/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22      25  
Luty  8, 22   19  19  19      22  
Marzec  8, 22   19  19  19       v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16        
Maj  4, 17, 31   14  14  14     17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11        
Lipiec  12, 26   9  9  9        
Sierpień  9, 23   6  6  6        
Wrzesień  6, 20   3  3  3        
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   26  26  26     16   
Grudzień  13, 28   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 375  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23      25  
Luty  8, 22   20  20  20      22  
Marzec  8, 22   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17        
Maj  4, 17, 31   15  15  15     22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12        
Lipiec  12, 26   10  10  10        
Sierpień  9, 23   7  7  7        
Wrzesień  6, 20   4  4  4        
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 16, 29   27  27  27     20   
Grudzień  13, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 375A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23      25  
Luty  8, 22   20  20  20      22  
Marzec  8, 22   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17        
Maj  4, 17, 31   15  15  15     22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12        
Lipiec  12, 26   10  10  10        
Sierpień  9, 23   7  7  7        
Wrzesień  6, 20   4  4  4        
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 16, 29   27  27  27     20   
Grudzień  13, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 376  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29       

Luty  8, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26       
Marzec  8, 22   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26      v 
Kwiecień  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  7, 14, 21, 28       

Czerwiec  14, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   2, 9, 16, 23, 30      v 
Sierpień  9, 23   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  2, 16, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26       
Grudzień  13, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 376  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 377  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23      25  
Luty  8, 22   20  20  20      22  
Marzec  8, 22   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17        
Maj  4, 17, 31   15  15  15     22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12        
Lipiec  12, 26   10  10  10        
Sierpień  9, 23   7  7  7        
Wrzesień  6, 20   4  4  4        
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 16, 29   27  27  27     20   
Grudzień  13, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 377A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23      25  
Luty  8, 22   20  20  20      22  
Marzec  8, 22   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17        
Maj  4, 17, 31   15  15  15     22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12        
Lipiec  12, 26   10  10  10        
Sierpień  9, 23   7  7  7        
Wrzesień  6, 20   4  4  4        
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 16, 29   27  27  27     20   
Grudzień  13, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 378  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 378A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 379  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23      25  
Luty  8, 22   20  20  20      22  
Marzec  8, 22   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17        
Maj  4, 17, 31   15  15  15     22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12        
Lipiec  12, 26   10  10  10        
Sierpień  9, 23   7  7  7        
Wrzesień  6, 20   4  4  4        
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 16, 29   27  27  27     20   
Grudzień  13, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 379A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23      25  
Luty  8, 22   20  20  20      22  
Marzec  8, 22   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17        
Maj  4, 17, 31   15  15  15     22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12        
Lipiec  12, 26   10  10  10        
Sierpień  9, 23   7  7  7        
Wrzesień  6, 20   4  4  4        
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 16, 29   27  27  27     20   
Grudzień  13, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 37AB  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   4, 11, 18, 25  4  15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

2, 30   13  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

27  10   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

25  8  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

22  5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

19  2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  3, 10, 17, 24, 
31  

17  28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  7, 15, 21, 28  15  25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 38  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29       
Luty  5, 19, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26       
Marzec  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  2, 16, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29       
Maj  14, 28   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  11, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  4, 11, 18, 25      v 
Lipiec  9, 23   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  6, 20, 23   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  3, 17   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  3, 10, 17, 24       
Październik  1, 15, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  13, 26   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26       
Grudzień  10, 23   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 380  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22      25  
Luty  8, 22   19  19  19      22  
Marzec  8, 22   19  19  19       v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16        
Maj  4, 17, 31   14  14  14     17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11        
Lipiec  12, 26   9  9  9        
Sierpień  9, 23   6  6  6        
Wrzesień  6, 20   3  3  3        
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   26  26  26     16   
Grudzień  13, 28   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 380A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 381  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 382  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22      25  
Luty  8, 22   19  19  19      22  
Marzec  8, 22   19  19  19       v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16        
Maj  4, 17, 31   14  14  14     17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11        
Lipiec  12, 26   9  9  9        
Sierpień  9, 23   6  6  6        
Wrzesień  6, 20   3  3  3        
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   26  26  26     16   
Grudzień  13, 28   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 382A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 383  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  5, 19   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  5, 19   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  2, 16, 29   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  14, 28   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  11, 25   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 20   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 17   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  1, 15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  13, 26   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  10, 23   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 384  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22      25  
Luty  8, 22   19  19  19      22  
Marzec  8, 22   19  19  19       v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16        
Maj  4, 17, 31   14  14  14     17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11        
Lipiec  12, 26   9  9  9        
Sierpień  9, 23   6  6  6        
Wrzesień  6, 20   3  3  3        
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   26  26  26     16   
Grudzień  13, 28   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 385  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16      25  

Luty  8, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13      22  
Marzec  8, 22   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  5, 19   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10        
Maj  4, 17, 31   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8     22   

Czerwiec  14, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  9, 23   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  6, 20   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  4, 18   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  2, 16, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     20   
Grudzień  13, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 386  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22      25  
Luty  8, 22   19  19  19      22  
Marzec  8, 22   19  19  19       v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16        
Maj  4, 17, 31   14  14  14     17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11        
Lipiec  12, 26   9  9  9        
Sierpień  9, 23   6  6  6        
Wrzesień  6, 20   3  3  3        
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   26  26  26     16   
Grudzień  13, 28   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 386A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22      25  
Luty  8, 22   19  19  19      22  
Marzec  8, 22   19  19  19       v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16        
Maj  4, 17, 31   14  14  14     17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11        
Lipiec  12, 26   9  9  9        
Sierpień  9, 23   6  6  6        
Wrzesień  6, 20   3  3  3        
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   26  26  26     16   
Grudzień  13, 28   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16      25  

Luty  1, 8, 15, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13      22  
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13       v 
Kwiecień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10        
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8     22   

Czerwiec  7, 14, 22, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5        
Lipiec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31        v 
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     20   
Grudzień  6, 13, 20, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23      25  
Luty  8, 22   20  20  20      22  
Marzec  8, 22   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17        
Maj  4, 17, 31   15  15  15     22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12        
Lipiec  12, 26   10  10  10        
Sierpień  9, 23   7  7  7        
Wrzesień  6, 20   4  4  4        
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 16, 29   27  27  27     20   
Grudzień  13, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 38A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

       2, 8, 15, 22, 29    28 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

       5, 12, 19, 26    25 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

       5, 12, 19, 26    25   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

       2, 9, 16, 23, 29    20   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

       7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  17   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  15   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

       2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  12   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

       6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  9   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

       1, 8, 15, 22, 29    7   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

       5, 13, 19, 26    4   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

       3, 10, 17, 23, 
31  

  2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 38B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    28 15  

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    20   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  17  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  15   

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  12   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  9   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    7   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    4   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 390  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   5, 11, 18, 25   22  22        
Luty  8, 22   1, 8, 15, 22   19  19        
Marzec  8, 22   1, 8, 15, 22, 29   19  19       v 
Kwiecień  5, 19   5, 12, 19, 26   16  16        
Maj  4, 17, 31   4, 10, 17, 24, 

31  
 14  14        

Czerwiec  14, 28   7, 14, 22, 28   11  11        
Lipiec  12, 26   5, 12, 19, 26   9  9       v 
Sierpień  9, 23   2, 9, 17, 23, 30   6  6        
Wrzesień  6, 20   6, 13, 20, 27   3  3        
Październik  4, 18   4, 11, 18, 25   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   2, 8, 16, 22, 29   26  26        
Grudzień  13, 28   6, 13, 20, 28   23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   11, 25   10, 24   16  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  8, 22   8, 22   7, 21   13  7, 14, 21, 28       
Marzec  8, 22   8, 22   7, 21   13  7, 14, 21, 28      v 
Kwiecień  5, 19   5, 19   4, 18   10  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   4, 17, 31   2, 16, 30   8  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  14, 28   14, 28   13, 27   5  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   12, 26   11, 25   3, 31   4, 11, 18, 25      v 
Sierpień  9, 23   9, 23   8, 22   28  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   6, 20   5, 19   25  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   4, 18   3, 17, 31   23  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   2, 16, 29   15, 28   20  7, 15, 21, 28       
Grudzień  13, 28   13, 28   12, 27   18  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 392  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 393  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23      25  
Luty  8, 22   20  20  20      22  
Marzec  8, 22   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17        
Maj  4, 17, 31   15  15  15     22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12        
Lipiec  12, 26   10  10  10        
Sierpień  9, 23   7  7  7        
Wrzesień  6, 20   4  4  4        
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 16, 29   27  27  27     20   
Grudzień  13, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 393A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23      25  
Luty  8, 22   20  20  20      22  
Marzec  8, 22   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17        
Maj  4, 17, 31   15  15  15     22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12        
Lipiec  12, 26   10  10  10        
Sierpień  9, 23   7  7  7        
Wrzesień  6, 20   4  4  4        
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 16, 29   27  27  27     20   
Grudzień  13, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 394/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 395  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 396/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22      25  
Luty  8, 22   19  19  19      22  
Marzec  8, 22   19  19  19       v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16        
Maj  4, 17, 31   14  14  14     17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11        
Lipiec  12, 26   9  9  9        
Sierpień  9, 23   6  6  6        
Wrzesień  6, 20   3  3  3        
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29         
Listopad  2, 16, 29   26  26  26     16   
Grudzień  13, 28   23  23  23         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 396A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 397  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25         4, 17, 31     25  
Luty  8, 22         14, 28     22  
Marzec  8, 22         14, 28      v 
Kwiecień  5, 19         4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31         2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28         6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26         4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20         5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29         7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28         12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  8, 22   20  20  20  7, 14, 21, 28       
Marzec  8, 22   20  20  20  7, 14, 21, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28       
Grudzień  13, 28   24  24  24  5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    28 15  
Luty  1, 8, 15, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25 12  
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    25   
Kwiecień  5, 12, 19, 26   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    20   
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
  20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  17  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  15   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  12   

Wrzesień  6, 13, 20, 27   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  9   

Październik  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    7   
Listopad  2, 8, 16, 22, 29   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    4   
Grudzień  6, 13, 20, 28   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 

31  
  2, 30     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 40/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   7  7  7        
Luty  5, 19   4  4  4        
Marzec  5, 19   4  4  4        
Kwiecień  2, 16, 29   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  14, 28   27  27  27        
Czerwiec  11, 25   24  24  24        
Lipiec  9, 23   22  22  22        
Sierpień  6, 20   19  19  19        
Wrzesień  3, 17   16  16  16        
Październik  1, 15, 29   14  14  14        
Listopad  13, 26   12  12  12        
Grudzień  10, 23   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 400  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25               
Luty  8, 22               
Marzec  8, 22              v 
Kwiecień  5, 19               
Maj  4, 17, 31               
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29               
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 401/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23      25  
Luty  8, 22   20  20  20      22  
Marzec  8, 22   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17        
Maj  4, 17, 31   15  15  15     22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12        
Lipiec  12, 26   10  10  10        
Sierpień  9, 23   7  7  7        
Wrzesień  6, 20   4  4  4        
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 16, 29   27  27  27     20   
Grudzień  13, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 401/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23      25  
Luty  8, 22   20  20  20      22  
Marzec  8, 22   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17        
Maj  4, 17, 31   15  15  15     22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12        
Lipiec  12, 26   10  10  10        
Sierpień  9, 23   7  7  7        
Wrzesień  6, 20   4  4  4        
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 16, 29   27  27  27     20   
Grudzień  13, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 402  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 402A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 403/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23      25  
Luty  8, 22   20  20  20      22  
Marzec  8, 22   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17        
Maj  4, 17, 31   15  15  15     22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12        
Lipiec  12, 26   10  10  10        
Sierpień  9, 23   7  7  7        
Wrzesień  6, 20   4  4  4        
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 16, 29   27  27  27     20   
Grudzień  13, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 403/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23      25  
Luty  8, 22   20  20  20      22  
Marzec  8, 22   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17        
Maj  4, 17, 31   15  15  15     22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12        
Lipiec  12, 26   10  10  10        
Sierpień  9, 23   7  7  7        
Wrzesień  6, 20   4  4  4        
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 16, 29   27  27  27     20   
Grudzień  13, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 403/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23      25  
Luty  8, 22   20  20  20      22  
Marzec  8, 22   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17        
Maj  4, 17, 31   15  15  15     22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12        
Lipiec  12, 26   10  10  10        
Sierpień  9, 23   7  7  7        
Wrzesień  6, 20   4  4  4        
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 16, 29   27  27  27     20   
Grudzień  13, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 404  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   22  22  22  2, 15, 29     25  
Luty  8, 22   19  19  19  12, 26     22  
Marzec  8, 22   19  19  19  12, 26      v 
Kwiecień  5, 19   16  16  16  2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 17, 31   14  14  14  7, 14, 21, 28    17   
Czerwiec  14, 28   11  11  11  4, 11, 18, 25       
Lipiec  12, 26   9  9  9  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  9, 23   6  6  6  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 20   3  3  3  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 18   1, 29   1, 29   1, 29   1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 16, 29   26  26  26  5, 13, 19, 26    16   
Grudzień  13, 28   23  23  23  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 41A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  4, 10, 17, 24, 
31  

  21 14  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18 11  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  7, 14, 21, 28    18   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   4, 11, 18, 25    15  v 

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  13   

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8  v 

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  2, 30    

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  3, 10, 17, 24, 
31  

  28   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  7, 15, 21, 28    25   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 42  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   7  7  7  2, 15, 29     15  
Luty  1, 8, 15, 22   4  4  4  12, 26     12  
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   4  4  4  12, 26       
Kwiecień  5, 12, 19, 26   1, 27   1, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29       
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 27  27  27  7, 14, 21, 28    20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   24  24  24  4, 11, 18, 25       
Lipiec  5, 12, 19, 26   22  22  22  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  6, 13, 20, 27   16  16  16  3, 10, 17, 24       
Październik  4, 11, 18, 25   14  14  14  1, 8, 15, 22, 29       
Listopad  2, 8, 16, 22, 29   12  12  12  5, 13, 19, 26    18   
Grudzień  6, 13, 20, 28   9  9  9  10, 23        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 43  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29               
Luty  5, 12, 19, 26               
Marzec  5, 12, 19, 26               
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29              v 
Maj  7, 14, 21, 28               
Czerwiec  4, 11, 18, 25               
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30               
Sierpień  6, 13, 20, 27               
Wrzesień  3, 10, 17, 24               
Październik  1, 8, 15, 22, 29               
Listopad  5, 13, 19, 26               
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 43A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 7  7  7      14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 4  4  4      11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4  4  4        

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 1, 27   1, 27   1, 27         

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 27  27  27     13  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 24  24  24        

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 22  22  22        

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 19  19  19        

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 16  16  16        

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 14  14  14        

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 12  12  12     12   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 44  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9      15  
Luty  1, 8, 15, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6      12  
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  5, 12, 19, 26   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30         
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     20  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26       v 
Lipiec  5, 12, 19, 26   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24        
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  6, 13, 20, 27   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  2, 8, 16, 22, 29   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     18   
Grudzień  6, 13, 20, 28   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 44/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22             15  
Luty  5, 19             12  
Marzec  5, 19               
Kwiecień  2, 16, 29              v 
Maj  14, 28            20   
Czerwiec  11, 25               
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26            18   
Grudzień  10, 23                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 50  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9        
Luty  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Marzec  12, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  9, 23   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 
Maj  7, 21   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29        
Czerwiec  4, 18   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26        
Lipiec  2, 16, 30   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24       v 
Sierpień  13, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  10, 24   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  8, 22   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  5, 19   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14        
Grudzień  3, 17, 31   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 52  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29, 
3, 9, 16, 23, 30  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25       

Luty  5, 12, 19, 26, 6, 
13, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22       

Marzec  5, 12, 19, 26, 6, 
13, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29       

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
3, 10, 17, 24, 30  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26      v 

Maj  7, 14, 21, 28, 8, 
15, 22, 29  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31  

     

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 5, 
12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28       

Lipiec  2, 9, 16, 23, 30, 
3, 10, 17, 24, 31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26      v 

Sierpień  6, 13, 20, 27, 7, 
14, 21, 28  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30       

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 4, 
11, 18, 25  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27       

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
2, 9, 16, 23, 30  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25       

Listopad  5, 13, 19, 26, 6, 
14, 20, 27  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29       

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 4, 11, 18, 24  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 52A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   7  7  7      15  
Luty  12, 26   4  4  4      12  
Marzec  12, 26   4  4  4        
Kwiecień  9, 23   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  7, 21   27  27  27     13   
Czerwiec  4, 18   24  24  24        
Lipiec  2, 16, 30   22  22  22        
Sierpień  13, 27   19  19  19        
Wrzesień  10, 24   16  16  16        
Październik  8, 22   14  14  14        
Listopad  5, 19   12  12  12     12   
Grudzień  3, 17, 31   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18               
Luty  1, 15               
Marzec  1, 15, 29               
Kwiecień  12, 26          4, 18     v 
Maj  10, 24          2, 16, 30      
Czerwiec  7, 22          13, 27      
Lipiec  5, 19          11, 25      
Sierpień  2, 17, 30          8, 22      
Wrzesień  13, 27          5, 19      
Październik  11, 25          3, 17, 31      
Listopad  8, 22          15, 28      
Grudzień  6, 20                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   2, 8, 15, 22, 29   7  7      15  
Luty  5, 19   5, 12, 19, 26   4  4      12  
Marzec  5, 19   5, 12, 19, 26   4  4        
Kwiecień  2, 16, 29   2, 9, 16, 23, 29   1, 27   1, 27        v 
Maj  14, 28   7, 14, 21, 28   27  27     13   
Czerwiec  11, 25   4, 11, 18, 25   24  24        
Lipiec  9, 23   2, 9, 16, 23, 30   22  22       v 
Sierpień  6, 20   6, 13, 20, 27   19  19        
Wrzesień  3, 17   3, 10, 17, 24   16  16        
Październik  1, 15, 29   1, 8, 15, 22, 29   14  14        
Listopad  13, 26   5, 13, 19, 26   12  12     12   
Grudzień  10, 23   3, 10, 17, 23, 

31  
 9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 8, 22   7, 21   9, 23      21 15  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 19   4, 18   6, 20      18 12  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 19   4, 18   6, 20      18   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 16, 29   1, 15, 27   3, 17, 30      15  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 14, 28   13, 27   15, 29      13   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 11, 25   10, 24   12, 26      10   

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 9, 23   8, 22   10, 24      8  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 20   5, 19   7, 21      5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 17   2, 16, 30   4, 18      2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 15, 29   14, 28   2, 16, 30      28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 13, 26   12, 25   14, 27      25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 10, 23   9, 21   11, 24      21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9        
Luty  1, 15   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Marzec  1, 15, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  12, 26   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 
Maj  10, 24   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29        
Czerwiec  7, 22   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26        
Lipiec  5, 19   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24       v 
Sierpień  2, 17, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  13, 27   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  11, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  8, 22   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14        
Grudzień  6, 20   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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POZNAŃ, GRUNWALDZKA 56  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  5, 18     15  
Luty  6, 20   4  4  4  1, 15     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  1, 15, 29       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 
Maj  15, 29   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
  13   

Czerwiec  12, 26   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 57/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   9  9  9  5, 18     14  
Luty  1, 15   6  6  6  1, 15     11  
Marzec  1, 15, 29   6  6  6  1, 15, 29       
Kwiecień  12, 26   3, 30   3, 30   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  10, 24   29  29  29  4, 10, 17, 24, 

31  
  14   

Czerwiec  7, 22   26  26  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  5, 19   24  24  24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  2, 17, 30   21  21  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  13, 27   18  18  18  6, 13, 20, 27       
Październik  11, 25   16  16  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  8, 22   14  14  14  2, 8, 16, 22, 29    13   
Grudzień  6, 20   11  11  11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  5, 18     15  
Luty  6, 20   4  4  4  1, 15     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  1, 15, 29       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 
Maj  15, 29   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
  13   

Czerwiec  12, 26   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   9  9  9      14  
Luty  8, 22   6  6  6      11  
Marzec  8, 22   6  6  6        
Kwiecień  5, 19   3, 30   3, 30   3, 30        v 
Maj  4, 17, 31   29  29  29     14   
Czerwiec  14, 28   26  26  26        
Lipiec  12, 26   24  24  24        
Sierpień  9, 23   21  21  21        
Wrzesień  6, 20   18  18  18        
Październik  4, 18   16  16  16        
Listopad  2, 16, 29   14  14  14     13   
Grudzień  13, 28   11  11  11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29       

Luty  19, 1, 8, 15, 22, 
5, 12, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26       

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26       

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29       

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  7, 14, 21, 28      v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  4, 11, 18, 25      v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  2, 9, 16, 23, 30       

Sierpień  20, 2, 9, 17, 23, 
30, 6, 13, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  6, 13, 20, 27       

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  3, 10, 17, 24       

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26       

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 18     15  
Luty  8, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 15     12  
Marzec  8, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31  
  13   

Czerwiec  14, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26      v 
Sierpień  9, 23   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    12   
Grudzień  13, 28   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 62  na 2019 r. 
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 8, 22   7, 21   9, 23         

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 5, 19   4, 18   6, 20         

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 5, 19   4, 18   6, 20         

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 2, 16, 29   1, 15, 27   3, 17, 30        v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 14, 28   13, 27   15, 29         

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 11, 25   10, 24   12, 26         

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 9, 23   8, 22   10, 24        v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 6, 20   5, 19   7, 21         

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3, 17   2, 16, 30   4, 18         

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 15, 29   14, 28   2, 16, 30         

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 13, 26   12, 25   14, 27         

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 10, 23   9, 21   11, 24          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23, 5, 11, 18, 
25, 2, 8, 15, 22, 
29  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 21   9  5, 18     15  

Luty  6, 20, 5, 1, 8, 
15, 22, 12, 19, 
26  

 5, 12, 19, 26   4, 18   6  1, 15     12  

Marzec  6, 20, 1, 8, 15, 
22, 29, 5, 12, 
19, 26  

 5, 12, 19, 26   4, 18   6  1, 15, 29       

Kwiecień  3, 17, 30, 5, 12, 
19, 26, 2, 9, 16, 
23, 29  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 15, 27   3, 30   5, 12, 19, 26      v 

Maj  15, 29, 4, 10, 
17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

 7, 14, 21, 28   13, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31  

  13   

Czerwiec  12, 26, 7, 14, 
22, 28, 4, 11, 
18, 25  

 4, 11, 18, 25   10, 24   26  7, 14, 22, 28       

Lipiec  10, 24, 5, 12, 
19, 26, 2, 9, 16, 
23, 30  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   24  5, 12, 19, 26      v 

Sierpień  7, 21, 6, 2, 9, 
17, 23, 30, 13, 
20, 27  

 6, 13, 20, 27   5, 19   21  2, 9, 17, 23, 30       

Wrzesień  4, 18, 6, 13, 20, 
27, 3, 10, 17, 24  

 3, 10, 17, 24   2, 16, 30   18  6, 13, 20, 27       

Październik  2, 16, 30, 4, 11, 
18, 25, 1, 8, 15, 
22, 29  

 1, 8, 15, 22, 29   14, 28   16  4, 11, 18, 25       

Listopad  14, 27, 2, 8, 16, 
22, 29, 5, 13, 
19, 26  

 5, 13, 19, 26   12, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    12   
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Grudzień  11, 24, 6, 13, 
20, 28, 3, 10, 
17, 23, 31  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 9, 21   11  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25               
Luty  1, 8, 15, 22               
Marzec  1, 8, 15, 22, 29               
Kwiecień  5, 12, 19, 26          4    v 
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
        2, 30      

Czerwiec  7, 14, 22, 28          27     
Lipiec  5, 12, 19, 26          25     
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30          22     
Wrzesień  6, 13, 20, 27          19     
Październik  4, 11, 18, 25          17     
Listopad  2, 8, 16, 22, 29          15     
Grudzień  6, 13, 20, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 66 /3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 66/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7        
Luty  6, 20   4  4  4        
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27        
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12        
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 66/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23         5, 11, 18, 25       
Luty  6, 20         1, 8, 15, 22       
Marzec  6, 20         1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  3, 17, 30         5, 12, 19, 26      v 
Maj  15, 29         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  12, 26         7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24         5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18         6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30         4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  11, 24         6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             15  
Luty  6, 20             12  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29            13   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            12   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25         5, 11, 18, 25       
Luty  8, 22         1, 8, 15, 22       
Marzec  8, 22         1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  5, 19         5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  14, 28         7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26         5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20         6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18         4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  13, 28         6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9        
Luty  13, 27, 6   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Marzec  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  10, 24   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 
Maj  8, 22   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29        
Czerwiec  5, 19   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26        
Lipiec  3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24       v 
Sierpień  14, 28, 7   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  11, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  9, 23   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  6, 20   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14        
Grudzień  4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    24 14  
Luty  1, 8, 15, 22   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    21 11  
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    21   
Kwiecień  5, 12, 19, 26   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    18  v 
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  16   

Czerwiec  7, 14, 22, 28   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13   

Lipiec  5, 12, 19, 26   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11  v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  5   

Październik  4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    3, 31    
Listopad  2, 8, 16, 22, 29   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    28   
Grudzień  6, 13, 20, 28   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30               
Luty  13, 27               
Marzec  13, 27               
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22              v 
Czerwiec  5, 19               
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 72  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9      15  
Luty  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6      12  
Marzec  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 
Maj  15, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     13   
Czerwiec  12, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26        
Lipiec  10, 24   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24       v 
Sierpień  7, 21   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  4, 18   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  14, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     12   
Grudzień  11, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 73  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25         5, 11, 18, 25       
Luty  8, 22         1, 8, 15, 22       
Marzec  8, 22         1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  5, 19         5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  14, 28         7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26         5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20         6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18         4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  13, 28         6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 73  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25               
Luty  8, 22               
Marzec  8, 22               
Kwiecień  5, 19              v 
Maj  4, 17, 31               
Czerwiec  14, 28               
Lipiec  12, 26               
Sierpień  9, 23               
Wrzesień  6, 20               
Październik  4, 18               
Listopad  2, 16, 29               
Grudzień  13, 28                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 74/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   2, 8, 15, 22, 29   7  9  5, 11, 18, 25       
Luty  6, 20   5, 12, 19, 26   4  6  1, 8, 15, 22       
Marzec  6, 20   5, 12, 19, 26   4  6  1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29   1, 27   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  15, 29   7, 14, 21, 28   27  29  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  12, 26   4, 11, 18, 25   24  26  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   2, 9, 16, 23, 30   22  24  5, 12, 19, 26      v 
Sierpień  7, 21   6, 13, 20, 27   19  21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   3, 10, 17, 24   16  18  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29   14  16  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   5, 13, 19, 26   12  14  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  11, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 9  11  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 74/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 74/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 75  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   7  7  7  5, 18     15  
Luty  8, 22   4  4  4  1, 15     12  
Marzec  8, 22   4  4  4  1, 15, 29       
Kwiecień  5, 19   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 
Maj  4, 17, 31   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
  13   

Czerwiec  14, 28   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  12, 26   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  9, 23   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  6, 20   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  4, 18   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  2, 16, 29   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    12   
Grudzień  13, 28   9  9  9  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 76  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   2, 8, 15, 22, 29   7  7      15  
Luty  6, 20   5, 12, 19, 26   4  4      12  
Marzec  6, 20   5, 12, 19, 26   4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   7, 14, 21, 28   27  27     13   
Czerwiec  12, 26   4, 11, 18, 25   24  24        
Lipiec  10, 24   2, 9, 16, 23, 30   22  22       v 
Sierpień  7, 21   6, 13, 20, 27   19  19        
Wrzesień  4, 18   3, 10, 17, 24   16  16        
Październik  2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29   14  14        
Listopad  14, 27   5, 13, 19, 26   12  12     12   
Grudzień  11, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 76A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9        
Luty  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Marzec  6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 
Maj  15, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29        
Czerwiec  12, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26        
Lipiec  10, 24   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24       v 
Sierpień  7, 21   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  4, 18   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  14, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14        
Grudzień  11, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 78  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7  5, 18     15  
Luty  6, 20   4  4  4  1, 15     12  
Marzec  6, 20   4  4  4  1, 15, 29       
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26      v 
Maj  15, 29   27  27  27  4, 10, 17, 24, 

31  
  13   

Czerwiec  12, 26   24  24  24  7, 14, 22, 28       
Lipiec  10, 24   22  22  22  5, 12, 19, 26       
Sierpień  7, 21   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  4, 18   16  16  16  6, 13, 20, 27       
Październik  2, 16, 30   14  14  14  4, 11, 18, 25       
Listopad  14, 27   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    12   
Grudzień  11, 24   9  9  9  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 80/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 80/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   7  7  7      15  
Luty  6, 20   4  4  4      12  
Marzec  6, 20   4  4  4        
Kwiecień  3, 17, 30   1, 27   1, 27   1, 27        v 
Maj  15, 29   27  27  27     13   
Czerwiec  12, 26   24  24  24        
Lipiec  10, 24   22  22  22        
Sierpień  7, 21   19  19  19        
Wrzesień  4, 18   16  16  16        
Październik  2, 16, 30   14  14  14        
Listopad  14, 27   12  12  12     12   
Grudzień  11, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 81-83B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16     24 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13     21 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13     21   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10     18   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8     16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     13  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31      11  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28     8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25     5   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23     3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     28   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 85  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    24 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    21 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    21   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    18   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  13  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  11  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  5   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    28   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 86  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29             21  
Luty  5, 12, 19, 26             18  
Marzec  5, 12, 19, 26               
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29              v 
Maj  7, 14, 21, 28            14   
Czerwiec  4, 11, 18, 25               
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30               
Sierpień  6, 13, 20, 27               
Wrzesień  3, 10, 17, 24               
Październik  1, 8, 15, 22, 29               
Listopad  5, 13, 19, 26            13   
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 87A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 14, 21, 28    24 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    21 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 11, 18, 25    21   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27    18   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

  16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  13  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  11  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 2, 9, 16, 
23, 30  

  5   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  7, 14, 21, 28    3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25    28   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  2, 9, 16, 21, 30    27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 91/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   11, 25   10, 24   16  3, 9, 16, 23, 30       
Luty  1, 8, 15, 22   8, 22   7, 21   13  6, 13, 20, 27       
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   8, 22   7, 21   13  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  5, 12, 19, 26   5, 19   4, 18   10  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  4, 10, 17, 24, 
31  

 4, 17, 31   2, 16, 30   8  8, 15, 22, 29      v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   14, 28   13, 27   5  5, 12, 19, 26       
Lipiec  5, 12, 19, 26   12, 26   11, 25   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
    v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   9, 23   8, 22   28  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  6, 13, 20, 27   6, 20   5, 19   25  4, 11, 18, 25       
Październik  4, 11, 18, 25   4, 18   3, 17, 31   23  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  2, 8, 16, 22, 29   2, 16, 29   15, 28   20  6, 14, 20, 27       
Grudzień  6, 13, 20, 28   13, 28   12, 27   18  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 91/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             14  
Luty  6, 20             11  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29            14   
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27            13   
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 93/1, 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 16, 30     14  
Luty  6, 20   7  7  7  13, 27     11  
Marzec  6, 20   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  11, 24   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 95  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 16, 30     14  
Luty  6, 20   7  7  7  13, 27     11  
Marzec  6, 20   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  11, 24   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 95/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10  3, 16, 30     14  
Luty  6, 20   7  7  7  13, 27     11  
Marzec  6, 20   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  10, 24   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  7, 21   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  4, 18   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  2, 16, 30   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  14, 27   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  11, 24   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      14  
Luty  6, 20   7  7  7      11  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     13   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 97/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      14  
Luty  6, 20   7  7  7      11  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     13   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GRUNWALDZKA 99/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   10  10  10      14  
Luty  6, 20   7  7  7      11  
Marzec  6, 20   7  7  7        
Kwiecień  3, 17, 30   4  4  4       v 
Maj  15, 29   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  12, 26   27  27  27        
Lipiec  10, 24   25  25  25        
Sierpień  7, 21   22  22  22        
Wrzesień  4, 18   19  19  19        
Październik  2, 16, 30   17  17  17        
Listopad  14, 27   15  15  15     13   
Grudzień  11, 24   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GUBIŃSKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24        
Czerwiec  5, 19   22  22  22     7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8        
Grudzień  4, 18   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GUBIŃSKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24        
Czerwiec  5, 19   22  22  22     7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8        
Grudzień  4, 18   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  7, 21     22  

Luty  13, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  6, 13, 20, 27       

Czerwiec  5, 19   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  3, 17, 31   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   1, 8, 15, 22, 29      v 
Sierpień  14, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  7, 14, 21, 28       

Listopad  6, 20   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 18   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GUBIŃSKA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GUBIŃSKA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30             22  
Luty  13, 27             19  
Marzec  13, 27              v 
Kwiecień  10, 24               
Maj  8, 22               
Czerwiec  5, 19            7   
Lipiec  3, 17, 31               
Sierpień  14, 28               
Wrzesień  11, 25               
Październik  9, 23               
Listopad  6, 20               
Grudzień  4, 18            6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24        
Czerwiec  5, 19   22  22  22     7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8        
Grudzień  4, 18   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GUBIŃSKA 42  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5      22  
Luty  13, 27   1  1  1      19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29        v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26        
Maj  8, 22   24  24  24        
Czerwiec  5, 19   22  22  22     7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19        
Sierpień  14, 28   17  17  17        
Wrzesień  11, 25   13  13  13        
Październik  9, 23   11  11  11        
Listopad  6, 20   8  8  8        
Grudzień  4, 18   6  6  6     6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   5  5  5  7, 21     22  
Luty  13, 27   1  1  1  4, 18     19  
Marzec  13, 27   1, 29   1, 29   1, 29   4, 18      v 
Kwiecień  10, 24   26  26  26  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  8, 22   24  24  24  6, 13, 20, 27       
Czerwiec  5, 19   22  22  22  3, 10, 17, 24    7   
Lipiec  3, 17, 31   19  19  19  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  14, 28   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  11, 25   13  13  13  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  9, 23   11  11  11  7, 14, 21, 28       
Listopad  6, 20   8  8  8  4, 12, 18, 25       
Grudzień  4, 18   6  6  6  9, 21    6    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GUSTAWA POTWOROWSKIEGO 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   7  7  7      15  
Luty  6, 13, 20, 27   4  4  4      12  
Marzec  6, 13, 20, 27   4  4  4        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 1, 27   1, 27   1, 27        v 

Maj  8, 15, 22, 29   27  27  27     22   
Czerwiec  5, 12, 19, 26   24  24  24        
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 22  22  22        

Sierpień  7, 14, 21, 28   19  19  19        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   16  16  16        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   14  14  14        
Listopad  6, 14, 20, 27   12  12  12     20   
Grudzień  4, 11, 18, 24   9  9  9         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GUSTAWA POTWOROWSKIEGO 10,10A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GUSTAWA POTWOROWSKIEGO 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25       
Luty  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22       
Marzec  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  10, 24   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  8, 22   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  5, 19   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28      v 
Lipiec  3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26       
Sierpień  14, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GUSTAWA POTWOROWSKIEGO 12-14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GUSTAWA POTWOROWSKIEGO 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  
Luty  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  
Marzec  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   
Kwiecień  10, 24   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 
Maj  8, 22   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  22   

Czerwiec  5, 19   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  14, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  11, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  9, 23   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   
Listopad  6, 20   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   
Grudzień  4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GUSTAWA POTWOROWSKIEGO 16-22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26  4  24  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

2, 30   22   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

27  19  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

25  17   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

22  14   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

19  11   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25  17  9   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29  15  6   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GUSTAWA POTWOROWSKIEGO 3/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9      15  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6      12  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     22   
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26       v 
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24        

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     20   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GUSTAWA POTWOROWSKIEGO 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  
Luty  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  
Marzec  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   
Kwiecień  10, 24   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 
Maj  8, 22   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  22   

Czerwiec  5, 19   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  14, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  11, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  9, 23   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   
Listopad  6, 20   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   
Grudzień  4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   7  7  7  5, 11, 18, 25    3, 30  15  
Luty  6, 13, 20, 27   4  4  4  1, 8, 15, 22    27 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   4  4  4  1, 8, 15, 22, 29    27   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 1, 27   1, 27   1, 27   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  8, 15, 22, 29   27  27  27  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   24  24  24  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 22  22  22  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  7, 14, 21, 28   19  19  19  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   16  16  16  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   14  14  14  4, 11, 18, 25    9   
Listopad  6, 14, 20, 27   12  12  12  2, 8, 16, 22, 29    6   
Grudzień  4, 11, 18, 24   9  9  9  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    3, 30  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    27 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    27   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    24  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  22   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  19  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  17   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  14   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  11   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    9   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    6   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10      21  
Luty  7, 21   7  7  7      18  
Marzec  7, 21   7  7  7        
Kwiecień  4, 18   4  4  4       v 
Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27        
Lipiec  11, 25   25  25  25        
Sierpień  8, 22   22  22  22        
Wrzesień  5, 19   19  19  19        
Październik  3, 17, 31   17  17  17        
Listopad  15, 28   15  15  15     13   
Grudzień  12, 27   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 10A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 16/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         3, 16, 30     21  
Luty  7, 21         13, 27     18  
Marzec  7, 21         13, 27       
Kwiecień  4, 18         3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30         8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27         5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19         4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28         6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 16/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 16/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10      21  
Luty  7, 21   7  7  7      18  
Marzec  7, 21   7  7  7        
Kwiecień  4, 18   4  4  4       v 
Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27        
Lipiec  11, 25   25  25  25        
Sierpień  8, 22   22  22  22        
Wrzesień  5, 19   19  19  19        
Październik  3, 17, 31   17  17  17        
Listopad  15, 28   15  15  15     13   
Grudzień  12, 27   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10        
Luty  7, 21   7  7  7        
Marzec  7, 21   7  7  7        
Kwiecień  4, 18   4  4  4       v 
Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30         
Czerwiec  13, 27   27  27  27        
Lipiec  11, 25   25  25  25        
Sierpień  8, 22   22  22  22        
Wrzesień  5, 19   19  19  19        
Październik  3, 17, 31   17  17  17        
Listopad  15, 28   15  15  15        
Grudzień  12, 27   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 17A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10      21  
Luty  7, 21   7  7  7      18  
Marzec  7, 21   7  7  7        
Kwiecień  4, 18   4  4  4       v 
Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27        
Lipiec  11, 25   25  25  25        
Sierpień  8, 22   22  22  22        
Wrzesień  5, 19   19  19  19        
Październik  3, 17, 31   17  17  17        
Listopad  15, 28   15  15  15     13   
Grudzień  12, 27   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 19/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 2/1,2,5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10      21  
Luty  7, 21   7  7  7      18  
Marzec  7, 21   7  7  7        
Kwiecień  4, 18   4  4  4       v 
Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27        
Lipiec  11, 25   25  25  25        
Sierpień  8, 22   22  22  22        
Wrzesień  5, 19   19  19  19        
Październik  3, 17, 31   17  17  17        
Listopad  15, 28   15  15  15     13   
Grudzień  12, 27   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 2/4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10      21  
Luty  7, 21   7  7  7      18  
Marzec  7, 21   7  7  7        
Kwiecień  4, 18   4  4  4       v 
Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27        
Lipiec  11, 25   25  25  25        
Sierpień  8, 22   22  22  22        
Wrzesień  5, 19   19  19  19        
Październik  3, 17, 31   17  17  17        
Listopad  15, 28   15  15  15     13   
Grudzień  12, 27   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    16 21  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13 18  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    10  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  8   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  5  v 

Lipiec  22, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  3, 31   v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  28   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  25   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    23   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    20   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  21, 4, 10, 17, 
24, 31, 7, 14, 28  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    16 21  

Luty  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13 18  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    10  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  8   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  5  v 

Lipiec  22, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  3, 31   v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  28   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  25   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    23   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    20   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  3, 16, 30     21  

Luty  7, 21   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  13, 27     18  
Marzec  7, 21   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  13, 27       
Kwiecień  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  8, 15, 22, 29    14   

Czerwiec  13, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  5, 12, 19, 26      v 
Lipiec  11, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   3, 10, 17, 24, 

31  
    v 

Sierpień  8, 22   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23  2, 9, 16, 23, 30       

Listopad  15, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    16 21  

Luty  7, 21   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13 18  
Marzec  7, 21   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13   
Kwiecień  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    10  v 
Maj  2, 16, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
  8   

Czerwiec  13, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  5  v 

Lipiec  11, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  3, 31   v 

Sierpień  8, 22   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  28   

Wrzesień  5, 19   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  25   

Październik  3, 17, 31   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    23   

Listopad  15, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    20   
Grudzień  12, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
  18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 25A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    16 21  

Luty  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13 18  
Marzec  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13   
Kwiecień  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    10  v 
Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
  8   

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  5  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  3, 31   v 

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  28   

Wrzesień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  25   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    23   

Listopad  7, 15, 21, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    20   
Grudzień  5, 12, 19, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
  18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 



 

2 
 

10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 27 /2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10      21  
Luty  7, 21   7  7  7      18  
Marzec  7, 21   7  7  7        
Kwiecień  4, 18   4  4  4       v 
Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27        
Lipiec  11, 25   25  25  25        
Sierpień  8, 22   22  22  22        
Wrzesień  5, 19   19  19  19        
Październik  3, 17, 31   17  17  17        
Listopad  15, 28   15  15  15     13   
Grudzień  12, 27   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 27/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10      21  
Luty  7, 21   7  7  7      18  
Marzec  7, 21   7  7  7        
Kwiecień  4, 18   4  4  4       v 
Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27        
Lipiec  11, 25   25  25  25        
Sierpień  8, 22   22  22  22        
Wrzesień  5, 19   19  19  19        
Październik  3, 17, 31   17  17  17        
Listopad  15, 28   15  15  15     13   
Grudzień  12, 27   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10      21  
Luty  7, 21   7  7  7      18  
Marzec  7, 21   7  7  7        
Kwiecień  4, 18   4  4  4       v 
Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27        
Lipiec  11, 25   25  25  25        
Sierpień  8, 22   22  22  22        
Wrzesień  5, 19   19  19  19        
Październik  3, 17, 31   17  17  17        
Listopad  15, 28   15  15  15     13   
Grudzień  12, 27   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 31  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   11, 25   10, 24   16  2, 8, 15, 22, 29    16 21  
Luty  7, 21   8, 22   7, 21   13  5, 12, 19, 26    13 18  
Marzec  7, 21   8, 22   7, 21   13  5, 12, 19, 26    13   
Kwiecień  4, 18   5, 19   4, 18   10  2, 9, 16, 23, 29    10  v 
Maj  2, 16, 30   4, 17, 31   2, 16, 30   8  17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
  8   

Czerwiec  13, 27   14, 28   13, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  5  v 

Lipiec  11, 25   12, 26   11, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  3, 31   v 

Sierpień  8, 22   9, 23   8, 22   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  28   

Wrzesień  5, 19   6, 20   5, 19   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  25   

Październik  3, 17, 31   4, 18   3, 17, 31   23  1, 8, 15, 22, 29    23   
Listopad  15, 28   2, 16, 29   15, 28   20  5, 13, 19, 26    20   
Grudzień  12, 27   13, 28   12, 27   18  3, 10, 17, 23, 

31  
  18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   10  10  10  5, 18     22  
Luty  11, 25   7  7  7  1, 15     19  
Marzec  11, 25   7  7  7  1, 15, 29       
Kwiecień  8, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26      v 
Maj  6, 20   2, 30   2, 30   2, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  3, 17   27  27  27  7, 14, 22, 28       
Lipiec  1, 15, 29   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Sierpień  12, 26   22  22  22  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  9, 23   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Październik  7, 21   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Listopad  4, 18   15  15  15  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  2, 16, 30   12  12  12  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 35/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   10  10  10  5, 18     22  
Luty  11, 25   7  7  7  1, 15     19  
Marzec  11, 25   7  7  7  1, 15, 29       
Kwiecień  8, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26      v 
Maj  6, 20   2, 30   2, 30   2, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  3, 17   27  27  27  7, 14, 22, 28       
Lipiec  1, 15, 29   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Sierpień  12, 26   22  22  22  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  9, 23   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Październik  7, 21   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Listopad  4, 18   15  15  15  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  2, 16, 30   12  12  12  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 37  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28         5, 11, 18, 25       
Luty  11, 25         1, 8, 15, 22       
Marzec  11, 25         1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  8, 20         5, 12, 19, 26      v 
Maj  6, 20         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  3, 17         7, 14, 22, 28       
Lipiec  1, 15, 29         5, 12, 19, 26       
Sierpień  12, 26         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  9, 23         6, 13, 20, 27       
Październik  7, 21         4, 11, 18, 25       
Listopad  4, 18         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  2, 16, 30         6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 37  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28         5, 11, 18, 25       
Luty  4, 11, 18, 25         1, 8, 15, 22       
Marzec  4, 11, 18, 25         1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27         5, 12, 19, 26      v 
Maj  6, 13, 20, 27         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  3, 10, 17, 24         7, 14, 22, 28       
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29         5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 12, 19, 26         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30         6, 13, 20, 27       
Październik  7, 14, 21, 28         4, 11, 18, 25       
Listopad  4, 12, 18, 25         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30         6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 37  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28         5, 11, 18, 25       
Luty  11, 25         1, 8, 15, 22       
Marzec  11, 25         1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  8, 20         5, 12, 19, 26      v 
Maj  6, 20         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  3, 17         7, 14, 22, 28       
Lipiec  1, 15, 29         5, 12, 19, 26       
Sierpień  12, 26         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  9, 23         6, 13, 20, 27       
Październik  7, 21         4, 11, 18, 25       
Listopad  4, 18         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  2, 16, 30         6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 37A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   10  10  10  5, 11, 18, 25       
Luty  11, 25   7  7  7  1, 8, 15, 22       
Marzec  11, 25   7  7  7  1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  8, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26      v 
Maj  6, 20   2, 30   2, 30   2, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  3, 17   27  27  27  7, 14, 22, 28       
Lipiec  1, 15, 29   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Sierpień  12, 26   22  22  22  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  9, 23   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Październik  7, 21   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Listopad  4, 18   15  15  15  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 39  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   10  10  10  5, 18     22  
Luty  11, 25   7  7  7  1, 15     19  
Marzec  11, 25   7  7  7  1, 15, 29       
Kwiecień  8, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26      v 
Maj  6, 20   2, 30   2, 30   2, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  3, 17   27  27  27  7, 14, 22, 28       
Lipiec  1, 15, 29   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Sierpień  12, 26   22  22  22  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  9, 23   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Październik  7, 21   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Listopad  4, 18   15  15  15  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  2, 16, 30   12  12  12  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 39A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   10  10  10  5, 11, 18, 25       
Luty  11, 25   7  7  7  1, 8, 15, 22       
Marzec  11, 25   7  7  7  1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  8, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26      v 
Maj  6, 20   2, 30   2, 30   2, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  3, 17   27  27  27  7, 14, 22, 28       
Lipiec  1, 15, 29   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Sierpień  12, 26   22  22  22  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  9, 23   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Październik  7, 21   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Listopad  4, 18   15  15  15  2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  2, 16, 30   12  12  12  6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 39B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 14, 21, 28         5, 11, 18, 25       
Luty  4, 11, 18, 25         1, 8, 15, 22       
Marzec  4, 11, 18, 25         1, 8, 15, 22, 29       
Kwiecień  1, 8, 15, 20, 27         5, 12, 19, 26      v 
Maj  6, 13, 20, 27         4, 10, 17, 24, 

31  
     

Czerwiec  3, 10, 17, 24         7, 14, 22, 28       
Lipiec  1, 8, 15, 22, 29         5, 12, 19, 26       
Sierpień  5, 12, 19, 26         2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  2, 9, 16, 23, 30         6, 13, 20, 27       
Październik  7, 14, 21, 28         4, 11, 18, 25       
Listopad  4, 12, 18, 25         2, 8, 16, 22, 29       
Grudzień  2, 9, 16, 21, 30         6, 13, 20, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 4/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10      21  
Luty  7, 21   7  7  7      18  
Marzec  7, 21   7  7  7        
Kwiecień  4, 18   4  4  4       v 
Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27        
Lipiec  11, 25   25  25  25        
Sierpień  8, 22   22  22  22        
Wrzesień  5, 19   19  19  19        
Październik  3, 17, 31   17  17  17        
Listopad  15, 28   15  15  15     13   
Grudzień  12, 27   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 4/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10      21  
Luty  7, 21   7  7  7      18  
Marzec  7, 21   7  7  7        
Kwiecień  4, 18   4  4  4       v 
Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27        
Lipiec  11, 25   25  25  25        
Sierpień  8, 22   22  22  22        
Wrzesień  5, 19   19  19  19        
Październik  3, 17, 31   17  17  17        
Listopad  15, 28   15  15  15     13   
Grudzień  12, 27   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 41/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   10  10  10  5, 18     22  
Luty  11, 25   7  7  7  1, 15     19  
Marzec  11, 25   7  7  7  1, 15, 29       
Kwiecień  8, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26      v 
Maj  6, 20   2, 30   2, 30   2, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  3, 17   27  27  27  7, 14, 22, 28       
Lipiec  1, 15, 29   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Sierpień  12, 26   22  22  22  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  9, 23   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Październik  7, 21   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Listopad  4, 18   15  15  15  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  2, 16, 30   12  12  12  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 41/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   10  10  10      22  
Luty  11, 25   7  7  7      19  
Marzec  11, 25   7  7  7        
Kwiecień  8, 20   4  4  4       v 
Maj  6, 20   2, 30   2, 30   2, 30      15   
Czerwiec  3, 17   27  27  27        
Lipiec  1, 15, 29   25  25  25        
Sierpień  12, 26   22  22  22        
Wrzesień  9, 23   19  19  19        
Październik  7, 21   17  17  17        
Listopad  4, 18   15  15  15     14   
Grudzień  2, 16, 30   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 43  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   10  10  10  5, 18     22  
Luty  11, 25   7  7  7  1, 15     19  
Marzec  11, 25   7  7  7  1, 15, 29       
Kwiecień  8, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26      v 
Maj  6, 20   2, 30   2, 30   2, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  3, 17   27  27  27  7, 14, 22, 28       
Lipiec  1, 15, 29   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Sierpień  12, 26   22  22  22  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  9, 23   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Październik  7, 21   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Listopad  4, 18   15  15  15  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  2, 16, 30   12  12  12  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 43A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   10  10  10  5, 18     22  
Luty  11, 25   7  7  7  1, 15     19  
Marzec  11, 25   7  7  7  1, 15, 29       
Kwiecień  8, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26      v 
Maj  6, 20   2, 30   2, 30   2, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  3, 17   27  27  27  7, 14, 22, 28       
Lipiec  1, 15, 29   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Sierpień  12, 26   22  22  22  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  9, 23   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Październik  7, 21   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Listopad  4, 18   15  15  15  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  2, 16, 30   12  12  12  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 45  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   10  10  10  5, 18     22  
Luty  11, 25   7  7  7  1, 15     19  
Marzec  11, 25   7  7  7  1, 15, 29       
Kwiecień  8, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26      v 
Maj  6, 20   2, 30   2, 30   2, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
  15   

Czerwiec  3, 17   27  27  27  7, 14, 22, 28       
Lipiec  1, 15, 29   25  25  25  5, 12, 19, 26       
Sierpień  12, 26   22  22  22  2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  9, 23   19  19  19  6, 13, 20, 27       
Październik  7, 21   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Listopad  4, 18   15  15  15  2, 8, 16, 22, 29    14   
Grudzień  2, 16, 30   12  12  12  13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, GWIAŹDZISTA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10      21  
Luty  7, 21   7  7  7      18  
Marzec  7, 21   7  7  7        
Kwiecień  4, 18   4  4  4       v 
Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30      14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27        
Lipiec  11, 25   25  25  25        
Sierpień  8, 22   22  22  22        
Wrzesień  5, 19   19  19  19        
Październik  3, 17, 31   17  17  17        
Listopad  15, 28   15  15  15     13   
Grudzień  12, 27   12  12  12         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 16, 30     21  
Luty  7, 21   7  7  7  13, 27     18  
Marzec  7, 21   7  7  7  13, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29    14   
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27    13   
Grudzień  12, 27   12  12  12  11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24   10  10  10  3, 9, 16, 23, 30       
Luty  7, 21   7  7  7  6, 13, 20, 27       
Marzec  7, 21   7  7  7  6, 13, 20, 27       
Kwiecień  4, 18   4  4  4  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  2, 16, 30   2, 30   2, 30   2, 30   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  13, 27   27  27  27  5, 12, 19, 26       
Lipiec  11, 25   25  25  25  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  8, 22   22  22  22  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  5, 19   19  19  19  4, 11, 18, 25       
Październik  3, 17, 31   17  17  17  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  15, 28   15  15  15  6, 14, 20, 27       
Grudzień  12, 27   12  12  12  4, 11, 18, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HAJDUCZKA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HAJDUCZKA 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HAJDUCZKA 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HAJDUCZKA 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28         3, 16, 30     23  
Luty  11, 25         13, 27     20  
Marzec  11, 25         13, 27      v 
Kwiecień  8, 20         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20         8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17         5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23         4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18         6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HAJDUCZKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HAJDUCZKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HAJDUCZKA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HAJDUCZKA 27/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HAJDUCZKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HAJDUCZKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HAJDUCZKA 31  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HAJDUCZKA 33  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HAJDUCZKA 35  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29         
Luty  11, 25   26  26  26        
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21        
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5        
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HAJDUCZKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HAJDUCZKA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HAJDUCZKA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HALINY KONOPACKIEJ 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  14, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  14, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  11, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24         
Maj  9, 23   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22        v 

Czerwiec  6, 21   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  4, 18   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  1, 16, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  12, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  10, 24   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  7, 21   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  5, 19   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HALINY KONOPACKIEJ 20  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30         

Luty  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27         
Marzec  7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27         
Kwiecień  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24         
Maj  2, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22        v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19         
Lipiec  4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31         
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28        v 
Wrzesień  5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25         
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23         

Listopad  7, 15, 21, 28   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20         
Grudzień  5, 12, 19, 27   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HELENY KURCEWICZÓWNY 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HELENY KURCEWICZÓWNY 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HELENY KURCEWICZÓWNY 15  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HELENY KURCEWICZÓWNY 17  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HELENY KURCEWICZÓWNY 19  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HELENY KURCEWICZÓWNY 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HELENY KURCEWICZÓWNY 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HELENY KURCEWICZÓWNY 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HELENY KURCEWICZÓWNY 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HELENY KURCEWICZÓWNY 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29       23  
Luty  11, 25   26  26  26      20  
Marzec  11, 25   26  26  26       v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23        
Maj  6, 20   21  21  21     21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18        
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16        
Sierpień  12, 26   13  13  13        
Wrzesień  9, 23   10  10  10        
Październik  7, 21   8  8  8        
Listopad  4, 18   5  5  5     19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HELENY KURCEWICZÓWNY 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HELENY KURCEWICZÓWNY 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  14, 28   2, 29   2, 29   2, 29   3, 16, 30     23  
Luty  11, 25   26  26  26  13, 27     20  
Marzec  11, 25   26  26  26  13, 27      v 
Kwiecień  8, 20   23  23  23  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  6, 20   21  21  21  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  3, 17   18  18  18  5, 12, 19, 26       
Lipiec  1, 15, 29   16  16  16  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  12, 26   13  13  13  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  9, 23   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Październik  7, 21   8  8  8  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  4, 18   5  5  5  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  2, 16, 30   3, 31   3, 31   3, 31   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29       

Luty  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26       
Marzec  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29  4, 18      
Maj  2, 9, 16, 23, 30   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  7, 14, 21, 28  2, 16, 30     v 
Czerwiec  6, 13, 21, 27   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  4, 11, 18, 25  13, 27     v 
Lipiec  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  2, 9, 16, 23, 30  11, 25      
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  6, 13, 20, 27  8, 22      
Wrzesień  5, 12, 19, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  3, 10, 17, 24  5, 19      
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29  3, 17, 31      

Listopad  7, 15, 21, 28   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26  15, 28      
Grudzień  5, 12, 19, 27   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29       

Luty  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26       
Marzec  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26       
Kwiecień  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29       
Maj  2, 9, 16, 23, 30   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 13, 21, 27   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  4, 11, 18, 25      v 
Lipiec  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  6, 13, 20, 27       
Wrzesień  5, 12, 19, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  3, 10, 17, 24       
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  7, 15, 21, 28   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 12, 19, 27   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22 12  
Marzec  7, 14, 21, 28   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22   
Kwiecień  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    19   
Maj  2, 9, 16, 23, 30   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
  17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    4   

Listopad  7, 15, 21, 28   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    2, 29    
Grudzień  5, 12, 19, 27   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 

31  
  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    19   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    4   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    2, 29    

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    19   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    4   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    2, 29    

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    19   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    4   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    2, 29    

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24         2, 8, 15, 22, 29    25 15  
Luty  7, 21         5, 12, 19, 26    22 12  
Marzec  7, 21         5, 12, 19, 26    22   
Kwiecień  4, 18         2, 9, 16, 23, 29    19   
Maj  2, 16, 30         17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
  17  v 

Czerwiec  13, 27         7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14   

Lipiec  11, 25         5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12   

Sierpień  8, 22         2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  5, 19         6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  6   

Październik  3, 17, 31         1, 8, 15, 22, 29    4   
Listopad  15, 28         5, 13, 19, 26    2, 29    
Grudzień  12, 27         3, 10, 17, 23, 

31  
  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 3A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     25 15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     22 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     22   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      19   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     14  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     12   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     4   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     2, 29    

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  10, 24, 4, 17, 
31, 7, 14, 21, 28  

       2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  7, 21, 18, 14, 
28, 4, 11, 25  

       5, 12, 19, 26    22 12  

Marzec  7, 21, 14, 28, 4, 
11, 18, 25  

       5, 12, 19, 26    22   

Kwiecień  4, 18, 11, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

       2, 9, 16, 23, 29    19   

Maj  2, 16, 30, 9, 23, 
6, 13, 20, 27  

       17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  17  v 

Czerwiec  13, 27, 6, 21, 3, 
10, 17, 24  

       7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14   

Lipiec  11, 25, 4, 18, 1, 
8, 15, 22, 29  

       5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12   

Sierpień  8, 22, 19, 1, 16, 
29, 5, 12, 26  

       2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  5, 19, 12, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

       6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  6   

Październik  3, 17, 31, 10, 
24, 7, 14, 21, 28  

       1, 8, 15, 22, 29    4   

Listopad  15, 28, 7, 21, 4, 
12, 18, 25  

       5, 13, 19, 26    2, 29    

Grudzień  12, 27, 5, 19, 2, 
9, 16, 21, 30  

       3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 5A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

       2, 8, 15, 22, 29       

Luty  7, 14, 21, 28         5, 12, 19, 26       
Marzec  7, 14, 21, 28         5, 12, 19, 26       
Kwiecień  4, 11, 18, 25         2, 9, 16, 23, 29       
Maj  2, 9, 16, 23, 30         7, 14, 21, 28      v 
Czerwiec  6, 13, 21, 27         4, 11, 18, 25       
Lipiec  4, 11, 18, 25         2, 9, 16, 23, 30       
Sierpień  1, 8, 16, 22, 29         6, 13, 20, 27       
Wrzesień  5, 12, 19, 26         3, 10, 17, 24       
Październik  3, 10, 17, 24, 

31  
       1, 8, 15, 22, 29       

Listopad  7, 15, 21, 28         5, 13, 19, 26       
Grudzień  5, 12, 19, 27         3, 10, 17, 23, 

31  
      

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31  

 7  7, 14, 21, 28   7  2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  7, 14, 21, 28   4  4, 11, 18, 25   4  5, 12, 19, 26    22 12  
Marzec  7, 14, 21, 28   4  4, 11, 18, 25   4  5, 12, 19, 26    22   
Kwiecień  4, 11, 18, 25   1, 27   1, 8, 15, 20, 27   1, 27   2, 9, 16, 23, 29    19   
Maj  2, 9, 16, 23, 30   27  6, 13, 20, 27   27  17, 24, 31, 7, 

14, 21, 28  
  17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27   24  3, 10, 17, 24   24  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25   22  1, 8, 15, 22, 29   22  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12   

Sierpień  1, 8, 16, 22, 29   19  5, 12, 19, 26   19  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26   16  2, 9, 16, 23, 30   16  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31  

 14  7, 14, 21, 28   14  1, 8, 15, 22, 29    4   

Listopad  7, 15, 21, 28   12  4, 12, 18, 25   12  5, 13, 19, 26    2, 29    
Grudzień  5, 12, 19, 27   9  2, 9, 16, 21, 30   9  3, 10, 17, 23, 

31  
  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 7/UŁAŃSKA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    22 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    22   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29    19   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29    4   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26    2, 29    

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  2, 8, 15, 22, 29    25 15  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  5, 12, 19, 26    22   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   2, 9, 16, 23, 29    19   

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  17  v 

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  14  v 

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  12   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  9   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  6   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  1, 8, 15, 22, 29    4   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  5, 13, 19, 26    2, 29    

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  3, 10, 17, 23, 
31  

  28    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 1,1A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30, 
4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     2, 29  15  

Luty  6, 13, 20, 27, 4, 
7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     26 12  

Marzec  6, 13, 20, 27, 7, 
14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     26   

Kwiecień  3, 10, 17, 24, 
30, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 20, 
27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      23  v 

Maj  8, 15, 22, 29, 2, 
9, 16, 23, 30, 6, 
13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     21   

Czerwiec  5, 12, 19, 26, 6, 
13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     18   

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31, 4, 11, 18, 
25, 1, 8, 15, 22, 
29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     16  v 

Sierpień  7, 14, 21, 28, 5, 
1, 8, 16, 22, 29, 
12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     13   

Wrzesień  4, 11, 18, 25, 5, 
12, 19, 26, 2, 9, 
16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     10   

Październik  2, 9, 16, 23, 30, 
3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     8   
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Listopad  6, 14, 20, 27, 7, 
15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     5   

Grudzień  4, 11, 18, 24, 5, 
12, 19, 27, 2, 9, 
16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11     3, 31     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 10  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  4, 10, 17, 24, 
31  

  14 15  

Luty  6, 20   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28    11 12  
Marzec  6, 20   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28    11   
Kwiecień  3, 17, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  4, 11, 18, 25    8  v 
Maj  15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  2, 9, 16, 23, 30, 

20, 27  
  6   

Czerwiec  12, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  3  v 

Lipiec  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  1, 29    

Sierpień  7, 21   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  26   

Wrzesień  4, 18   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  23   

Październik  2, 16, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  3, 10, 17, 24, 
31  

  21   

Listopad  14, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  7, 15, 21, 28    18   
Grudzień  11, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  5, 12, 19, 27    16    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 101-111/TRAUGUTTA 40,40A,40B/R  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  15, 2, 8, 22, 29, 
5, 11, 18, 25  

 3, 9, 16, 23, 30, 
5, 11, 18, 25  

 3, 9, 16, 23, 30   21  4, 10, 17, 24, 
31  

  2, 29  18  

Luty  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22  

 6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22  

 6, 13, 20, 27   18  7, 14, 21, 28    26 15  

Marzec  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 22, 29  

 6, 13, 20, 27, 1, 
8, 15, 22, 29  

 6, 13, 20, 27   18  7, 14, 21, 28    26   

Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29, 
5, 12, 19, 26  

 3, 10, 17, 24, 
30, 5, 12, 19, 26  

 3, 10, 17, 24, 
30  

 15  4, 11, 18, 25    23   

Maj  7, 14, 21, 28, 4, 
10, 17, 24, 31  

 8, 15, 22, 29, 4, 
10, 17, 24, 31  

 8, 15, 22, 29   13  20, 27, 2, 9, 16, 
23, 30  

  21  v 

Czerwiec  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 22, 28  

 5, 12, 19, 26, 7, 
14, 22, 28  

 5, 12, 19, 26   10  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 21, 27  

  18   

Lipiec  16, 2, 9, 23, 30, 
5, 12, 19, 26  

 3, 10, 17, 24, 
31, 5, 12, 19, 26  

 3, 10, 17, 24, 
31  

 8  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

  16   

Sierpień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 17, 23, 30  

 7, 14, 21, 28, 2, 
9, 17, 23, 30  

 7, 14, 21, 28   5  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 16, 22, 29  

  13   

Wrzesień  3, 10, 17, 24, 6, 
13, 20, 27  

 4, 11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27  

 4, 11, 18, 25   2, 30   2, 9, 5, 12, 19, 
26  

  10   

Październik  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25  

 2, 9, 16, 23, 30, 
4, 11, 18, 25  

 2, 9, 16, 23, 30   28  3, 10, 17, 24, 
31  

  8   

Listopad  5, 13, 19, 26, 2, 
8, 16, 22, 29  

 6, 14, 20, 27, 2, 
8, 16, 22, 29  

 6, 14, 20, 27   25  7, 15, 21, 28    5   

Grudzień  3, 10, 17, 23, 
31, 6, 13, 20, 28  

 4, 11, 18, 24, 6, 
13, 20, 28  

 4, 11, 18, 24   21  5, 12, 19, 27    3, 31     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 11/SZYMBORSKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    2, 29  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    26 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    26   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    23  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  21   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  18   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  16  v 

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  13   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  10   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    8   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    5   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    3, 31     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30             15  
Luty  6, 13, 20, 27             12  
Marzec  6, 13, 20, 27               
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
            v 

Maj  8, 15, 22, 29               
Czerwiec  5, 12, 19, 26            3   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Sierpień  7, 14, 21, 28               
Wrzesień  4, 11, 18, 25               
Październik  2, 9, 16, 23, 30               
Listopad  6, 14, 20, 27               
Grudzień  4, 11, 18, 24            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 12/3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14        
Luty  6, 20   11  11  11        
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3        
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9      15  
Luty  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6      12  
Marzec  6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30        v 

Maj  8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     21   
Czerwiec  5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26        
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24       v 

Sierpień  7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16        
Listopad  6, 14, 20, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     19   
Grudzień  4, 11, 18, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  4, 10, 17, 24, 
31  

  14 15  

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28    11 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28    11   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  4, 11, 18, 25    8  v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  6   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  3  v 

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  1, 29    

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  26   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  23   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  3, 10, 17, 24, 
31  

  21   

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  7, 15, 21, 28    18   
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  5, 12, 19, 27    16    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 15/19A,B,C,D  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25    2, 29  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22    26 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29    26   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 10, 17, 24, 
30  

 5, 12, 19, 26    23  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  21   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  18   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   3, 10, 17, 24, 
31  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  16  v 

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  13   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  10   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25    8   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29    5   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28    3, 31     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   14  14  14      15  
Luty  6, 13, 20, 27   11  11  11      12  
Marzec  6, 13, 20, 27   11  11  11        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 8  8  8       v 

Maj  8, 15, 22, 29   6  6  6        
Czerwiec  5, 12, 19, 26   3  3  3     3   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 1, 29   1, 29   1, 29         

Sierpień  7, 14, 21, 28   26  26  26        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   23  23  23        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   21  21  21        
Listopad  6, 14, 20, 27   18  18  18        
Grudzień  4, 11, 18, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 20/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  4, 17, 31     15  
Luty  6, 20   11  11  11  14, 28     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  15, 29   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  6, 13, 21, 27    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  7, 21   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  14, 27   18  18  18  7, 15, 21, 28       
Grudzień  11, 24   16  16  16  12, 27    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 20/4,4A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14  4, 17, 31     15  
Luty  6, 20   11  11  11  14, 28     12  
Marzec  6, 20   11  11  11  14, 28       
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8  4, 11, 18, 25      v 
Maj  15, 29   6  6  6  2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  12, 26   3  3  3  6, 13, 21, 27    3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25       
Sierpień  7, 21   26  26  26  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  4, 18   23  23  23  5, 12, 19, 26       
Październik  2, 16, 30   21  21  21  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  14, 27   18  18  18  7, 15, 21, 28       
Grudzień  11, 24   16  16  16  12, 27    2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 21  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    2, 29  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    26 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    26   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    23  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  21   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  18   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  16  v 

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  13   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  10   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    8   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    5   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    3, 31     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16     14 15  

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13     11 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13     11   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10     8  v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8     6   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     3  v 
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31      1, 29    

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28     26   
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25     23   
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23     21   

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     18   
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     16    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 23  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    2, 29  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    26 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    26   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    23  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  21   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  18   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  16  v 

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  13   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  10   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    8   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    5   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    3, 31     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16     14 15  

Luty  6, 20   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13     11 12  
Marzec  6, 20   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13     11   
Kwiecień  3, 17, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10     8  v 
Maj  15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8     6   

Czerwiec  12, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     3  v 
Lipiec  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31      1, 29    
Sierpień  7, 21   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28     26   
Wrzesień  4, 18   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25     23   
Październik  2, 16, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23     21   

Listopad  14, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     18   
Grudzień  11, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     16    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    2, 29  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    26 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    26   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    23  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  21   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  18   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  16  v 

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  13   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  10   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    8   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    5   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    3, 31     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23               
Luty  6, 20               
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26               
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 26/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16        

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13        
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10       v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8        

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5       v 
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31         

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23        

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20        
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30            2, 29  15  
Luty  13, 27            26 12  
Marzec  13, 27            26   
Kwiecień  10, 24            23  v 
Maj  8, 22            21   
Czerwiec  5, 19            18   
Lipiec  3, 17, 31            16   
Sierpień  14, 28            13   
Wrzesień  11, 25            10   
Październik  9, 23            8   
Listopad  6, 20            5   
Grudzień  4, 18            3, 31     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23, 22, 5, 11, 
18, 25, 2, 8, 15, 
29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  4, 10, 17, 24, 
31  

  14 15  

Luty  6, 20, 1, 8, 15, 
22, 5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28    11 12  

Marzec  6, 20, 1, 8, 15, 
22, 29, 5, 12, 
19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28    11   

Kwiecień  3, 17, 30, 5, 12, 
19, 26, 2, 9, 16, 
23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  4, 11, 18, 25    8  v 

Maj  15, 29, 4, 10, 
17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  6   

Czerwiec  12, 26, 7, 14, 
22, 28, 4, 11, 
18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  3  v 

Lipiec  10, 24, 23, 5, 
12, 19, 26, 2, 9, 
16, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  1, 29    

Sierpień  7, 21, 2, 9, 17, 
23, 30, 6, 13, 
20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  26   

Wrzesień  4, 18, 6, 13, 20, 
27, 3, 10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  23   

Październik  2, 16, 30, 4, 11, 
18, 25, 1, 8, 15, 
22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  3, 10, 17, 24, 
31  

  21   

Listopad  14, 27, 2, 8, 16, 
22, 29, 5, 13, 
19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  7, 15, 21, 28    18   



 

2 
 

Grudzień  11, 24, 6, 13, 
20, 28, 3, 10, 
17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  5, 12, 19, 27    16    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8, 22   7, 21   9     2, 29  15  
Luty  13, 27   5, 19   4, 18   6     26 12  
Marzec  13, 27   5, 19   4, 18   6     26   
Kwiecień  10, 24   2, 16, 29   1, 15, 27   3, 30      23  v 
Maj  8, 22   14, 28   13, 27   29     21   
Czerwiec  5, 19   11, 25   10, 24   26     18   
Lipiec  3, 17, 31   9, 23   8, 22   24     16  v 
Sierpień  14, 28   6, 20   5, 19   21     13   
Wrzesień  11, 25   3, 17   2, 16, 30   18     10   
Październik  9, 23   1, 15, 29   14, 28   16     8   
Listopad  6, 20   13, 26   12, 25   14     5   
Grudzień  4, 18   10, 23   9, 21   11     3, 31     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 29/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   14  14  14        
Luty  6, 13, 20, 27   11  11  11        
Marzec  6, 13, 20, 27   11  11  11        
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 8  8  8       v 

Maj  8, 15, 22, 29   6  6  6        
Czerwiec  5, 12, 19, 26   3  3  3        
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 1, 29   1, 29   1, 29         

Sierpień  7, 14, 21, 28   26  26  26        
Wrzesień  4, 11, 18, 25   23  23  23        
Październik  2, 9, 16, 23, 30   21  21  21        
Listopad  6, 14, 20, 27   18  18  18        
Grudzień  4, 11, 18, 24   16  16  16         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 2A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  4, 10, 17, 24, 
31  

  14 15  

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28    11 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28    11   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  4, 11, 18, 25    8  v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  6   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  3  v 

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  1, 29    

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  26   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  23   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  3, 10, 17, 24, 
31  

  21   

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  7, 15, 21, 28    18   
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  5, 12, 19, 27    16    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30, 9, 23   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9     2, 29  15  
Luty  13, 27, 6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     26 12  
Marzec  13, 27, 6, 20   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6     26   
Kwiecień  10, 24, 3, 17, 

30  
 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30      23  v 

Maj  8, 22, 15, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29     21   
Czerwiec  5, 19, 12, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26     18   
Lipiec  3, 17, 31, 10, 

24  
 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24     16  v 

Sierpień  14, 28, 7, 21   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21     13   
Wrzesień  11, 25, 4, 18   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18     10   
Październik  9, 23, 2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16     8   
Listopad  6, 20, 14, 27   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14     5   
Grudzień  4, 18, 11, 24   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11     3, 31     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23, 22, 5, 11, 
18, 25, 2, 8, 15, 
29  

       4, 10, 17, 24, 
31  

  14 15  

Luty  6, 20, 1, 8, 15, 
22, 5, 12, 19, 26  

       7, 14, 21, 28    11 12  

Marzec  6, 20, 1, 8, 15, 
22, 29, 5, 12, 
19, 26  

       7, 14, 21, 28    11   

Kwiecień  3, 17, 30, 5, 12, 
19, 26, 2, 9, 16, 
23, 29  

       4, 11, 18, 25    8  v 

Maj  15, 29, 4, 10, 
17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

       2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  6   

Czerwiec  12, 26, 7, 14, 
22, 28, 4, 11, 
18, 25  

       6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  3   

Lipiec  10, 24, 23, 5, 
12, 19, 26, 2, 9, 
16, 30  

       4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  1, 29    

Sierpień  7, 21, 2, 9, 17, 
23, 30, 6, 13, 
20, 27  

       1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  26   

Wrzesień  4, 18, 6, 13, 20, 
27, 3, 10, 17, 24  

       5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  23   

Październik  2, 16, 30, 4, 11, 
18, 25, 1, 8, 15, 
22, 29  

       3, 10, 17, 24, 
31  

  21   

Listopad  14, 27, 2, 8, 16, 
22, 29, 5, 13, 
19, 26  

       7, 15, 21, 28    18   
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Grudzień  11, 24, 6, 13, 
20, 28, 3, 10, 
17, 23, 31  

       5, 12, 19, 27    16    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 31  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          2, 29  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

          26 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

          26   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

          23  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          21   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

          18   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          16   

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

          13   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

          10   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          8   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

          5   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

          3, 31     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 32  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23             15  
Luty  6, 20             12  
Marzec  6, 20               
Kwiecień  3, 17, 30              v 
Maj  15, 29               
Czerwiec  12, 26            3   
Lipiec  10, 24               
Sierpień  7, 21               
Wrzesień  4, 18               
Październik  2, 16, 30               
Listopad  14, 27               
Grudzień  11, 24            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 33  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   8, 22   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    2, 29  15  
Luty  13, 27   5, 19   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    26 12  
Marzec  13, 27   5, 19   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    26   
Kwiecień  10, 24   2, 16, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    23  v 
Maj  8, 22   14, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  21   

Czerwiec  5, 19   11, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  18   

Lipiec  3, 17, 31   9, 23   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  16  v 

Sierpień  14, 28   6, 20   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  13   

Wrzesień  11, 25   3, 17   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  10   

Październik  9, 23   1, 15, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    8   
Listopad  6, 20   13, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    5   
Grudzień  4, 18   10, 23   2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    3, 31     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 34  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  4, 10, 17, 24, 
31  

  14 15  

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28    11 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28    11   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  4, 11, 18, 25    8  v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  6   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  3  v 

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  1, 29    

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  26   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  23   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  3, 10, 17, 24, 
31  

  21   

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  7, 15, 21, 28    18   
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  5, 12, 19, 27    16    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 



 

2 
 

10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 35,37,39,41,43  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   5, 11, 18, 25    2, 29  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   1, 8, 15, 22    26 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   1, 8, 15, 22, 29    26   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   5, 12, 19, 26  4  23  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

2, 30   21   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

27  18   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

25  16  v 

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

22  13   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 20, 27, 3, 
10  

19  10   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   4, 11, 18, 25  17  8   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   2, 8, 16, 22, 29  15  5   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   6, 13, 20, 28    3, 31     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 36,36A,38  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  4, 10, 17, 24, 
31  

  14 15  

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28    11 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28    11   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  4, 11, 18, 25    8  v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  6   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  3  v 

Lipiec  3, 10, 17, 24, 
31  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  1, 29    

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  26   

Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  23   

Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  3, 10, 17, 24, 
31  

  21   

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  7, 15, 21, 28    18   
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  5, 12, 19, 27    16    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 4  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  4, 10, 17, 24, 
31  

  14 15  

Luty  6, 20   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28    11 12  
Marzec  6, 20   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28    11   
Kwiecień  3, 17, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  4, 11, 18, 25    8  v 
Maj  15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  2, 9, 16, 23, 30, 

20, 27  
  6   

Czerwiec  12, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  3  v 

Lipiec  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  1, 29    

Sierpień  7, 21   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  26   

Wrzesień  4, 18   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  23   

Październik  2, 16, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  3, 10, 17, 24, 
31  

  21   

Listopad  14, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  7, 15, 21, 28    18   
Grudzień  11, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  5, 12, 19, 27    16    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 40  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16     14 15  

Luty  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13     11 12  
Marzec  6, 13, 20, 27   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13     11   
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10     8  v 

Maj  8, 15, 22, 29   4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8     6   

Czerwiec  5, 12, 19, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     3  v 
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31      1, 29    

Sierpień  7, 14, 21, 28   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28     26   
Wrzesień  4, 11, 18, 25   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25     23   
Październik  2, 9, 16, 23, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23     21   

Listopad  6, 14, 20, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     18   
Grudzień  4, 11, 18, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     16    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 42/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   14  14  14      15  
Luty  6, 20   11  11  11      12  
Marzec  6, 20   11  11  11        
Kwiecień  3, 17, 30   8  8  8       v 
Maj  15, 29   6  6  6        
Czerwiec  12, 26   3  3  3     3   
Lipiec  10, 24   1, 29   1, 29   1, 29         
Sierpień  7, 21   26  26  26        
Wrzesień  4, 18   23  23  23        
Październik  2, 16, 30   21  21  21        
Listopad  14, 27   18  18  18        
Grudzień  11, 24   16  16  16     2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 44  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  4, 10, 17, 24, 
31  

  14 15  

Luty  6, 20   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28    11 12  
Marzec  6, 20   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28    11   
Kwiecień  3, 17, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  4, 11, 18, 25    8  v 
Maj  15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  2, 9, 16, 23, 30, 

20, 27  
  6   

Czerwiec  12, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  3  v 

Lipiec  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  1, 29    

Sierpień  7, 21   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  26   

Wrzesień  4, 18   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  23   

Październik  2, 16, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  3, 10, 17, 24, 
31  

  21   

Listopad  14, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  7, 15, 21, 28    18   
Grudzień  11, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  5, 12, 19, 27    16    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 



 

2 
 

10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 46  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   11, 25   10, 24   16  4, 10, 17, 24, 
31  

  14 15  

Luty  6, 20   8, 22   7, 21   13  7, 14, 21, 28    11 12  
Marzec  6, 20   8, 22   7, 21   13  7, 14, 21, 28    11   
Kwiecień  3, 17, 30   5, 19   4, 18   10  4, 11, 18, 25    8  v 
Maj  15, 29   4, 17, 31   2, 16, 30   8  2, 9, 16, 23, 30, 

20, 27  
  6   

Czerwiec  12, 26   14, 28   13, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  3  v 

Lipiec  10, 24   12, 26   11, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  1, 29    

Sierpień  7, 21   9, 23   8, 22   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  26   

Wrzesień  4, 18   6, 20   5, 19   25  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  23   

Październik  2, 16, 30   4, 18   3, 17, 31   23  3, 10, 17, 24, 
31  

  21   

Listopad  14, 27   2, 16, 29   15, 28   20  7, 15, 21, 28    18   
Grudzień  11, 24   13, 28   12, 27   18  5, 12, 19, 27    16    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 4A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  4, 10, 17, 24, 
31  

  14 15  

Luty  6, 20   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28    11 12  
Marzec  6, 20   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28    11   
Kwiecień  3, 17, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  4, 11, 18, 25    8  v 
Maj  15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  2, 9, 16, 23, 30, 

20, 27  
  6   

Czerwiec  12, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  3  v 

Lipiec  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  1, 29    

Sierpień  7, 21   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  26   

Wrzesień  4, 18   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  23   

Październik  2, 16, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  3, 10, 17, 24, 
31  

  21   

Listopad  14, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  7, 15, 21, 28    18   
Grudzień  11, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  5, 12, 19, 27    16    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   5, 18     15  
Luty  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   1, 15     12  
Marzec  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   1, 15, 29       
Kwiecień  10, 24   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   5, 12, 19, 26      v 
Maj  8, 22   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
  21   

Czerwiec  5, 19   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28       
Lipiec  3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26      v 
Sierpień  14, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30       
Wrzesień  11, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 20, 27       
Październik  9, 23   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   4, 11, 18, 25       
Listopad  6, 20   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   2, 8, 16, 22, 29    19   
Grudzień  4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   13, 28        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 52  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 54  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 14  14  14  4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 11  11  11  7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 11  11  11  7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 8  8  8  4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 6  6  6  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 3  3  3  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 1, 29   1, 29   1, 29   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 26  26  26  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 23  23  23  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 21  21  21  3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 18  18  18  7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 16  16  16  5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 55  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 5, 11, 18, 25, 
14, 21, 28, 3, 9, 
16, 23, 30  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    10 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 4, 
11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25, 6, 
13, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 20, 27, 3, 
10, 17, 24, 30  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29    4  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 6, 13, 20, 
27, 8, 15, 22, 29  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  2, 30    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 3, 
10, 17, 24, 5, 
12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  27   

Lipiec  8, 5, 12, 19, 26, 
1, 15, 22, 29, 3, 
10, 17, 24, 31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  25   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
5, 12, 19, 26, 7, 
14, 21, 28  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  22  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 16, 23, 30, 4, 
11, 18, 25  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  19   

Październik  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28, 2, 9, 
16, 23, 30  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29    17   



 

2 
 

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
4, 12, 18, 25, 6, 
14, 20, 27  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26    15   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 2, 
9, 16, 21, 30, 4, 
11, 18, 24  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 56  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 57-69  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  7, 5, 11, 18, 25, 
14, 21, 28, 2, 8, 
15, 22, 29, 3, 9, 
16, 23, 30  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   2, 8, 15, 22, 29    10 16  

Luty  1, 8, 15, 22, 4, 
11, 18, 25, 5, 
12, 19, 26, 6, 
13, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7 13  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
4, 11, 18, 25, 5, 
12, 19, 26, 6, 
13, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   5, 12, 19, 26    7   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 1, 
8, 15, 20, 27, 2, 
9, 16, 23, 29, 3, 
10, 17, 24, 30  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   2, 9, 16, 23, 29  4  4  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 6, 13, 20, 
27, 7, 14, 21, 
28, 8, 15, 22, 29  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

2, 30   2, 30    

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 3, 
10, 17, 24, 4, 
11, 18, 25, 5, 
12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

27  27   

Lipiec  8, 5, 12, 19, 26, 
1, 15, 22, 29, 2, 
9, 16, 23, 30, 3, 
10, 17, 24, 31  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

25  25   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
5, 12, 19, 26, 6, 
13, 20, 27, 7, 
14, 21, 28  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

22  22  v 



 

2 
 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 2, 
9, 16, 23, 30, 3, 
10, 17, 24, 4, 
11, 18, 25  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

19  19   

Październik  4, 11, 18, 25, 7, 
14, 21, 28, 1, 8, 
15, 22, 29, 2, 9, 
16, 23, 30  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   1, 8, 15, 22, 29  17  17   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
4, 12, 18, 25, 5, 
13, 19, 26, 6, 
14, 20, 27  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   5, 13, 19, 26  15  15   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 2, 
9, 16, 21, 30, 3, 
10, 17, 23, 31, 
4, 11, 18, 24  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   3, 10, 17, 23, 
31  

  12    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 58A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  9, 23   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  4, 10, 17, 24, 
31  

  14 15  

Luty  6, 20   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28    11 12  
Marzec  6, 20   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  7, 14, 21, 28    11   
Kwiecień  3, 17, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  4, 11, 18, 25    8  v 
Maj  15, 29   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8  2, 9, 16, 23, 30, 

20, 27  
  6   

Czerwiec  12, 26   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  3  v 

Lipiec  10, 24   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  1, 29    

Sierpień  7, 21   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  26   

Wrzesień  4, 18   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  23   

Październik  2, 16, 30   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  3, 10, 17, 24, 
31  

  21   

Listopad  14, 27   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  7, 15, 21, 28    18   
Grudzień  11, 24   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  5, 12, 19, 27    16    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 60  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9, 23   4, 10, 17, 24, 
31  

  11 16  

Luty  18, 7, 14, 21, 
28, 4, 11, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    8 13  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6, 20   7, 14, 21, 28    8   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 17, 30   4, 11, 18, 25    5  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   15, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  4, 31    

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   12, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  28   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   10, 24   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  26   

Sierpień  19, 1, 8, 16, 22, 
29, 5, 12, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   7, 21   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  23  v 

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   4, 18   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  20   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   2, 16, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  18   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14, 27   7, 15, 21, 28    16   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11, 24   5, 12, 19, 27    13    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    2, 29  15  
Luty  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    26 12  
Marzec  13, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    26   
Kwiecień  10, 24   2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    23  v 
Maj  8, 22   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 

31, 21, 28  
  21   

Czerwiec  5, 19   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  18   

Lipiec  3, 17, 31   2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  16  v 

Sierpień  14, 28   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  13   

Wrzesień  11, 25   3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  10   

Październik  9, 23   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    8   
Listopad  6, 20   5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    5   
Grudzień  4, 18   3, 10, 17, 23, 

31  
 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    3, 31     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  3, 9, 16, 23, 30             15  
Luty  6, 13, 20, 27             12  
Marzec  6, 13, 20, 27               
Kwiecień  3, 10, 17, 24, 

30  
            v 

Maj  8, 15, 22, 29               
Czerwiec  5, 12, 19, 26            3   
Lipiec  3, 10, 17, 24, 

31  
             

Sierpień  7, 14, 21, 28               
Wrzesień  4, 11, 18, 25               
Październik  2, 9, 16, 23, 30               
Listopad  6, 14, 20, 27               
Grudzień  4, 11, 18, 24            2    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HETMAŃSKA 9  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   9  5, 11, 18, 25    2, 29  15  

Luty  4, 7, 14, 21, 28, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22    26 12  

Marzec  7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   6  1, 8, 15, 22, 29    26   

Kwiecień  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 2, 9, 16, 23, 29   1, 8, 15, 20, 27   3, 30   5, 12, 19, 26    23  v 

Maj  2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   29  4, 10, 17, 24, 
31, 21, 28  

  21   

Czerwiec  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24   26  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  18   

Lipiec  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 2, 9, 16, 23, 30   1, 8, 15, 22, 29   24  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  16  v 

Sierpień  5, 1, 8, 16, 22, 
29, 12, 19, 26  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   21  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  13   

Wrzesień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 10, 17, 24   2, 9, 16, 23, 30   18  6, 13, 20, 27, 3, 
10  

  10   

Październik  3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   16  4, 11, 18, 25    8   

Listopad  7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 5, 13, 19, 26   4, 12, 18, 25   14  2, 8, 16, 22, 29    5   

Grudzień  5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 3, 10, 17, 23, 
31  

 2, 9, 16, 21, 30   11  6, 13, 20, 28    3, 31     

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HEWELIUSZA 1,3,5,7,9,11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  22, 5, 11, 18, 
25, 2, 8, 15, 29  

 5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 3, 16, 30   2, 8, 15, 22, 29    16 21  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 13, 27   5, 12, 19, 26    13 18  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 13, 27   5, 12, 19, 26    13   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 10, 24   2, 9, 16, 23, 29    10  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 8, 22   17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  8   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 5, 19   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  5  v 

Lipiec  23, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 30  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 3, 17, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  3, 31   v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 14, 28   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  28   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 11, 25   6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  25   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 9, 23   1, 8, 15, 22, 29    23   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 6, 20   5, 13, 19, 26    20   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 4, 18   3, 10, 17, 23, 
31  

  18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HEWELIUSZA 14/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29   11  11  11  3, 16, 30     21  
Luty  12, 26   8  8  8  13, 27     18  
Marzec  12, 26   8  8  8  13, 27       
Kwiecień  9, 23   5  5  5  3, 10, 17, 24, 

30  
    v 

Maj  7, 21   4, 31   4, 31   4, 31   8, 15, 22, 29       
Czerwiec  4, 18   28  28  28  5, 12, 19, 26    5   
Lipiec  2, 16, 30   26  26  26  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  13, 27   23  23  23  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  10, 24   20  20  20  4, 11, 18, 25       
Październik  8, 22   18  18  18  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  5, 19   16  16  16  6, 14, 20, 27       
Grudzień  3, 17, 31   13  13  13  11, 24    4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HEWELIUSZA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29, 8, 22   11  11  11      21  
Luty  12, 26, 5, 19   8  8  8      18  
Marzec  12, 26, 5, 19   8  8  8        
Kwiecień  9, 23, 2, 16, 29   5  5  5       v 
Maj  7, 21, 14, 28   4, 31   4, 31   4, 31         
Czerwiec  4, 18, 11, 25   28  28  28     5   
Lipiec  2, 16, 30, 9, 23   26  26  26        
Sierpień  13, 27, 6, 20   23  23  23        
Wrzesień  10, 24, 3, 17   20  20  20        
Październik  8, 22, 1, 15, 29   18  18  18        
Listopad  5, 19, 13, 26   16  16  16        
Grudzień  3, 17, 31, 10, 

23  
 13  13  13     4    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HEWELIUSZA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29               
Luty  12, 26               
Marzec  12, 26               
Kwiecień  9, 23              v 
Maj  7, 21               
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19               
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HEWELIUSZA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29               
Luty  12, 26               
Marzec  12, 26               
Kwiecień  9, 23              v 
Maj  7, 21               
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19               
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HEWELIUSZA 4-6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  22, 5, 11, 18, 
25, 2, 8, 15, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    16 21  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13 18  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    13   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    10  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  8   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  5  v 

Lipiec  23, 5, 12, 19, 
26, 2, 9, 16, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  3, 31   v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  28   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  25   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    23   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    20   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  18    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HEWELIUSZA 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29               
Luty  12, 26               
Marzec  12, 26               
Kwiecień  9, 23              v 
Maj  7, 21               
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19               
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HIACYNTOWA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HIACYNTOWA 13  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HIACYNTOWA 18  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   24  24  24  7, 21     25  
Luty  5, 19   21  21  21  4, 18     22  
Marzec  5, 19   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   16  16  16  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   28  28  28  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HIACYNTOWA 22  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   24  24  24  7, 21     25  
Luty  5, 19   21  21  21  4, 18     22  
Marzec  5, 19   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   16  16  16  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   28  28  28  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HIACYNTOWA 22G  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   24  24  24      25  
Luty  5, 19   21  21  21      22  
Marzec  5, 19   21  21  21       v 
Kwiecień  2, 16, 29   18  18  18        
Maj  14, 28   16  16  16     27   
Czerwiec  11, 25   13  13  13        
Lipiec  9, 23   11  11  11        
Sierpień  6, 20   8  8  8        
Wrzesień  3, 17   5  5  5        
Październik  1, 15, 29   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  13, 26   28  28  28     25   
Grudzień  10, 23   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HIACYNTOWA 24  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   24  24  24  7, 21     25  
Luty  5, 19   21  21  21  4, 18     22  
Marzec  5, 19   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   16  16  16  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   28  28  28  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HIACYNTOWA 25  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   24  24  24      25  
Luty  5, 19   21  21  21      22  
Marzec  5, 19   21  21  21       v 
Kwiecień  2, 16, 29   18  18  18        
Maj  14, 28   16  16  16     27   
Czerwiec  11, 25   13  13  13        
Lipiec  9, 23   11  11  11        
Sierpień  6, 20   8  8  8        
Wrzesień  3, 17   5  5  5        
Październik  1, 15, 29   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  13, 26   28  28  28     25   
Grudzień  10, 23   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HIACYNTOWA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   24  24  24  7, 21     25  
Luty  5, 19   21  21  21  4, 18     22  
Marzec  5, 19   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   16  16  16  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   28  28  28  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HIACYNTOWA 27  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   24  24  24      25  
Luty  5, 19   21  21  21      22  
Marzec  5, 19   21  21  21       v 
Kwiecień  2, 16, 29   18  18  18        
Maj  14, 28   16  16  16     27   
Czerwiec  11, 25   13  13  13        
Lipiec  9, 23   11  11  11        
Sierpień  6, 20   8  8  8        
Wrzesień  3, 17   5  5  5        
Październik  1, 15, 29   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  13, 26   28  28  28     25   
Grudzień  10, 23   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HIACYNTOWA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   24  24  24        
Luty  5, 19   21  21  21        
Marzec  5, 19   21  21  21       v 
Kwiecień  2, 16, 29   18  18  18        
Maj  14, 28   16  16  16        
Czerwiec  11, 25   13  13  13        
Lipiec  9, 23   11  11  11        
Sierpień  6, 20   8  8  8        
Wrzesień  3, 17   5  5  5        
Październik  1, 15, 29   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  13, 26   28  28  28        
Grudzień  10, 23   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HIACYNTOWA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   24  24  24      25  
Luty  5, 19   21  21  21      22  
Marzec  5, 19   21  21  21       v 
Kwiecień  2, 16, 29   18  18  18        
Maj  14, 28   16  16  16     27   
Czerwiec  11, 25   13  13  13        
Lipiec  9, 23   11  11  11        
Sierpień  6, 20   8  8  8        
Wrzesień  3, 17   5  5  5        
Październik  1, 15, 29   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  13, 26   28  28  28     25   
Grudzień  10, 23   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HIACYNTOWA 29  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   24  24  24      25  
Luty  5, 19   21  21  21      22  
Marzec  5, 19   21  21  21       v 
Kwiecień  2, 16, 29   18  18  18        
Maj  14, 28   16  16  16     27   
Czerwiec  11, 25   13  13  13        
Lipiec  9, 23   11  11  11        
Sierpień  6, 20   8  8  8        
Wrzesień  3, 17   5  5  5        
Październik  1, 15, 29   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  13, 26   28  28  28     25   
Grudzień  10, 23   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HIACYNTOWA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HIACYNTOWA 30  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   24  24  24  7, 21     25  
Luty  5, 19   21  21  21  4, 18     22  
Marzec  5, 19   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   16  16  16  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   28  28  28  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HIACYNTOWA 32/1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   24  24  24      25  
Luty  5, 19   21  21  21      22  
Marzec  5, 19   21  21  21       v 
Kwiecień  2, 16, 29   18  18  18        
Maj  14, 28   16  16  16     27   
Czerwiec  11, 25   13  13  13        
Lipiec  9, 23   11  11  11        
Sierpień  6, 20   8  8  8        
Wrzesień  3, 17   5  5  5        
Październik  1, 15, 29   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  13, 26   28  28  28     25   
Grudzień  10, 23   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HIACYNTOWA 33  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   24  24  24  7, 21     25  
Luty  5, 19   21  21  21  4, 18     22  
Marzec  5, 19   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   16  16  16  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   28  28  28  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HIACYNTOWA 34  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   24  24  24  7, 21     25  
Luty  5, 19   21  21  21  4, 18     22  
Marzec  5, 19   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   16  16  16  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   28  28  28  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HIACYNTOWA 34A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   24  24  24  7, 21     25  
Luty  5, 19   21  21  21  4, 18     22  
Marzec  5, 19   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   16  16  16  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   28  28  28  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HIACYNTOWA 34C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   24  24  24  7, 21     25  
Luty  5, 19   21  21  21  4, 18     22  
Marzec  5, 19   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   16  16  16  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   28  28  28  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HIACYNTOWA 34D  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   24  24  24  7, 21     25  
Luty  5, 19   21  21  21  4, 18     22  
Marzec  5, 19   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   16  16  16  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   28  28  28  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HIACYNTOWA 36  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   24  24  24  7, 21     25  
Luty  5, 19   21  21  21  4, 18     22  
Marzec  5, 19   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28   16  16  16  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26   28  28  28  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22             25  
Luty  5, 19             22  
Marzec  5, 19              v 
Kwiecień  2, 16, 29               
Maj  14, 28            27   
Czerwiec  11, 25               
Lipiec  9, 23               
Sierpień  6, 20               
Wrzesień  3, 17               
Październik  1, 15, 29               
Listopad  13, 26            25   
Grudzień  10, 23                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   24  24  24      25  
Luty  5, 19   21  21  21      22  
Marzec  5, 19   21  21  21       v 
Kwiecień  2, 16, 29   18  18  18        
Maj  14, 28   16  16  16     27   
Czerwiec  11, 25   13  13  13        
Lipiec  9, 23   11  11  11        
Sierpień  6, 20   8  8  8        
Wrzesień  3, 17   5  5  5        
Październik  1, 15, 29   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  13, 26   28  28  28     25   
Grudzień  10, 23   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22         7, 21     25  
Luty  5, 19         4, 18     22  
Marzec  5, 19         4, 18      v 
Kwiecień  2, 16, 29         1, 8, 15, 20, 27       
Maj  14, 28         6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  11, 25         3, 10, 17, 24       
Lipiec  9, 23         1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  6, 20         5, 12, 19, 26       
Wrzesień  3, 17         2, 9, 16, 23, 30       
Październik  1, 15, 29         7, 14, 21, 28       
Listopad  13, 26         4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  10, 23         9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HIACYNTOWA 43  na 2019 r. 
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 22   24  24  24      25  
Luty  5, 19   21  21  21      22  
Marzec  5, 19   21  21  21       v 
Kwiecień  2, 16, 29   18  18  18        
Maj  14, 28   16  16  16     27   
Czerwiec  11, 25   13  13  13        
Lipiec  9, 23   11  11  11        
Sierpień  6, 20   8  8  8        
Wrzesień  3, 17   5  5  5        
Październik  1, 15, 29   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  13, 26   28  28  28     25   
Grudzień  10, 23   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24  7, 21     24  
Luty  1, 15   21  21  21  4, 18     21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21  4, 18      v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18  1, 8, 15, 20, 27       
Maj  10, 24   16  16  16  6, 13, 20, 27    27   
Czerwiec  7, 22   13  13  13  3, 10, 17, 24       
Lipiec  5, 19   11  11  11  1, 8, 15, 22, 29       
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8  5, 12, 19, 26       
Wrzesień  13, 27   5  5  5  2, 9, 16, 23, 30       
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31   7, 14, 21, 28       
Listopad  8, 22   28  28  28  4, 12, 18, 25    25   
Grudzień  6, 20   27  27  27  9, 21        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 18   24  24  24      24  
Luty  1, 15   21  21  21      21  
Marzec  1, 15, 29   21  21  21       v 
Kwiecień  12, 26   18  18  18        
Maj  10, 24   16  16  16     27   
Czerwiec  7, 22   13  13  13        
Lipiec  5, 19   11  11  11        
Sierpień  2, 17, 30   8  8  8        
Wrzesień  13, 27   5  5  5        
Październik  11, 25   3, 31   3, 31   3, 31         
Listopad  8, 22   28  28  28     25   
Grudzień  6, 20   27  27  27         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    24 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    18   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  5   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    28   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   9  16  2, 8, 15, 22, 29    24 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   6  13  5, 12, 19, 26    21 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   6  13  5, 12, 19, 26    21   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   3, 30   10  2, 9, 16, 23, 29    18   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 29  8  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   26  5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   24  3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   21  28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   18  25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  5   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   16  23  1, 8, 15, 22, 29    3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   14  20  5, 13, 19, 26    28   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   11  18  3, 10, 17, 23, 
31  

  27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HUSARSKA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16     24 14  

Luty  1, 8, 15, 22   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13     21 11  
Marzec  1, 8, 15, 22, 29   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13     21   
Kwiecień  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10     18   
Maj  4, 10, 17, 24, 

31  
 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8     16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5     13  v 
Lipiec  5, 12, 19, 26   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31      11  v 
Sierpień  2, 9, 17, 23, 30   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28     8   
Wrzesień  6, 13, 20, 27   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25     5   
Październik  4, 11, 18, 25   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 23     3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20     28   
Grudzień  6, 13, 20, 28   6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18     27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HUSARSKA 4-6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    24 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29  4  18  v 

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

2, 30   16   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

27  13  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

25  11  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

22  8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

19  5   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29  17  3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26  15  28   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, HUSARSKA 9,11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 16  2, 8, 15, 22, 29    24 14  

Luty  5, 1, 8, 15, 22, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21 11  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13  5, 12, 19, 26    21   

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10  2, 9, 16, 23, 29    18   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8  17, 24, 31, 7, 
14, 21, 28  

  16  v 

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

  13  v 

Lipiec  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 31   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

  11  v 

Sierpień  6, 2, 9, 17, 23, 
30, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   28  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

  8   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   25  6, 13, 3, 10, 17, 
24  

  5   

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 23  1, 8, 15, 22, 29    3, 31    

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   20  5, 13, 19, 26    28   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   18  3, 10, 17, 23, 
31  

  27    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IGNACEGO ZIELEWICZA 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31         3, 16, 30     23  
Luty  14, 28         13, 27     20  
Marzec  14, 28         13, 27      v 
Kwiecień  11, 25         3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23         8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  6, 21         5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29         7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26         4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24         2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21         6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  5, 19         11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IGNACEGO ZIELEWICZA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  14, 28   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  6, 21   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IGNACEGO ZIELEWICZA 3/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  14, 28   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  6, 21   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IGNACEGO ZIELEWICZA 5  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  14, 28   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  6, 21   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IGNACEGO ZIELEWICZA 7  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   28  28  28      23  
Luty  14, 28   25  25  25      20  
Marzec  14, 28   25  25  25       v 
Kwiecień  11, 25   20  20  20        
Maj  9, 23   20  20  20     21   
Czerwiec  6, 21   17  17  17        
Lipiec  4, 18   15  15  15        
Sierpień  1, 16, 29   12  12  12        
Wrzesień  12, 26   9  9  9        
Październik  10, 24   7  7  7        
Listopad  7, 21   4  4  4     19   
Grudzień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IRENEUSZA WIERZEJEWSKIEGO 1  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 
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ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
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ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   28  28  28      23  
Luty  14, 28   25  25  25      20  
Marzec  14, 28   25  25  25       v 
Kwiecień  11, 25   20  20  20        
Maj  9, 23   20  20  20     21   
Czerwiec  6, 21   17  17  17        
Lipiec  4, 18   15  15  15        
Sierpień  1, 16, 29   12  12  12        
Wrzesień  12, 26   9  9  9        
Październik  10, 24   7  7  7        
Listopad  7, 21   4  4  4     19   
Grudzień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30          

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IRENEUSZA WIERZEJEWSKIEGO 2  na 2019 r. 
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 
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METAL I 
TWORZYWA 
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BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 
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ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  14, 28   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  6, 21   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  14, 28   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  6, 21   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  14, 28   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  6, 21   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  14, 28   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  6, 21   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  14, 28   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  6, 21   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  14, 28   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  6, 21   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IRENEUSZA WIERZEJEWSKIEGO 8  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  4, 17, 31   28  28  28  3, 16, 30     23  
Luty  14, 28   25  25  25  13, 27     20  
Marzec  14, 28   25  25  25  13, 27      v 
Kwiecień  11, 25   20  20  20  3, 10, 17, 24, 

30  
     

Maj  9, 23   20  20  20  8, 15, 22, 29    21   
Czerwiec  6, 21   17  17  17  5, 12, 19, 26       
Lipiec  4, 18   15  15  15  3, 10, 17, 24, 

31  
     

Sierpień  1, 16, 29   12  12  12  7, 14, 21, 28       
Wrzesień  12, 26   9  9  9  4, 11, 18, 25       
Październik  10, 24   7  7  7  2, 9, 16, 23, 30       
Listopad  7, 21   4  4  4  6, 14, 20, 27    19   
Grudzień  5, 19   2, 30   2, 30   2, 30   11, 24        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IRYSOWA 10A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IRYSOWA 11  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IRYSOWA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IRYSOWA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23      25  
Luty  8, 22   20  20  20      22  
Marzec  8, 22   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17        
Maj  4, 17, 31   15  15  15     22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12        
Lipiec  12, 26   10  10  10        
Sierpień  9, 23   7  7  7        
Wrzesień  6, 20   4  4  4        
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 16, 29   27  27  27     20   
Grudzień  13, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23      25  
Luty  8, 22   20  20  20      22  
Marzec  8, 22   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17        
Maj  4, 17, 31   15  15  15     22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12        
Lipiec  12, 26   10  10  10        
Sierpień  9, 23   7  7  7        
Wrzesień  6, 20   4  4  4        
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 16, 29   27  27  27     20   
Grudzień  13, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IRYSOWA 26  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IRYSOWA 28  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23      25  
Luty  8, 22   20  20  20      22  
Marzec  8, 22   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17        
Maj  4, 17, 31   15  15  15     22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12        
Lipiec  12, 26   10  10  10        
Sierpień  9, 23   7  7  7        
Wrzesień  6, 20   4  4  4        
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 16, 29   27  27  27     20   
Grudzień  13, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IRYSOWA 3  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IRYSOWA 5  na 2019 r. 
I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 

  
 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23      25  
Luty  8, 22   20  20  20      22  
Marzec  8, 22   20  20  20       v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17        
Maj  4, 17, 31   15  15  15     22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12        
Lipiec  12, 26   10  10  10        
Sierpień  9, 23   7  7  7        
Wrzesień  6, 20   4  4  4        
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30         
Listopad  2, 16, 29   27  27  27     20   
Grudzień  13, 28   24  24  24         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  11, 25   23  23  23  4, 17, 31     25  
Luty  8, 22   20  20  20  14, 28     22  
Marzec  8, 22   20  20  20  14, 28      v 
Kwiecień  5, 19   17  17  17  4, 11, 18, 25       
Maj  4, 17, 31   15  15  15  2, 9, 16, 23, 30    22   
Czerwiec  14, 28   12  12  12  6, 13, 21, 27       
Lipiec  12, 26   10  10  10  4, 11, 18, 25       
Sierpień  9, 23   7  7  7  1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  6, 20   4  4  4  5, 12, 19, 26       
Październik  4, 18   2, 30   2, 30   2, 30   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  2, 16, 29   27  27  27  7, 15, 21, 28    20   
Grudzień  13, 28   24  24  24  12, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 12  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń    4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 16        

Luty    7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 13        

Marzec    7, 14, 21, 28, 4, 
11, 18, 25  

 1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 13        

Kwiecień    4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 20, 27  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 10        

Maj    2, 9, 16, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 8        

Czerwiec    6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

 7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5        

Lipiec    4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 31         

Sierpień    1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 28       v 

Wrzesień    5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 25        

Październik    3, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 23        

Listopad    7, 15, 21, 28, 4, 
12, 18, 25  

 2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 20        

Grudzień    5, 12, 19, 27, 2, 
9, 16, 21, 30  

 6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 18         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 12A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

       4, 10, 17, 24, 
31  

  21 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

       7, 14, 21, 28    18 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

       7, 14, 21, 28    18  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

       4, 11, 18, 25    15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  13   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

       6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

       4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

       1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

       5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

       3, 10, 17, 24, 
31  

  28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

       7, 15, 21, 28    25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

       5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 12B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

       4, 10, 17, 24, 
31  

  21 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

       7, 14, 21, 28    18 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

       7, 14, 21, 28    18  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

       4, 11, 18, 25    15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

       2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  13   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

       6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

       4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

       1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

       5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

       3, 10, 17, 24, 
31  

  28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

       7, 15, 21, 28    25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

       5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 12C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

          21 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

          18 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          18  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

          15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          13   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

          10   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

          8   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

          2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

          25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 14  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 16, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28       
Marzec  5, 12, 19, 26   1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   13, 27   7, 14, 21, 28      v 
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   10, 24   4, 11, 18, 25       
Maj  7, 14, 21, 28   4, 10, 17, 24, 

31  
 2, 9, 16, 23, 30   8, 22   2, 9, 16, 23, 30       

Czerwiec  4, 11, 18, 25   7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 19   6, 13, 21, 27       
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 17, 31   4, 11, 18, 25      v 
Sierpień  6, 13, 20, 27   2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   14, 28   1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 10, 17, 24   6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   11, 25   5, 12, 19, 26       
Październik  1, 8, 15, 22, 29   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

31  
 9, 23   3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  5, 13, 19, 26   2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 20   7, 15, 21, 28       
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 18   5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 16  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   4, 31   4, 31   4, 31         
Luty  5, 12, 19, 26   28  28  28        
Marzec  5, 12, 19, 26   28  28  28       v 
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   25  25  25        
Maj  7, 14, 21, 28   23  23  23        
Czerwiec  4, 11, 18, 25   21  21  21        
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   18  18  18        
Sierpień  6, 13, 20, 27   16  16  16        
Wrzesień  3, 10, 17, 24   12  12  12        
Październik  1, 8, 15, 22, 29   10  10  10        
Listopad  5, 13, 19, 26   7  7  7        
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 16A  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

          21 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

          18 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          18  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

          15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          13   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

          10   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

          8   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

          2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

          25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 16B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

          21 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

          18 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          18  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

          15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          13   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

          10   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

          8   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

          2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

          25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 1B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 7, 14, 21, 28   2, 8, 15, 22, 29   16  4, 10, 17, 24, 
31  

  21 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   13  7, 14, 21, 28    18 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   13  7, 14, 21, 28    18  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 1, 8, 15, 20, 27   2, 9, 16, 23, 29   10  4, 11, 18, 25    15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28   8  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  13   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 3, 10, 17, 24   4, 11, 18, 25   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 1, 8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24   25  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   23  3, 10, 17, 24, 
31  

  28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 4, 12, 18, 25   5, 13, 19, 26   20  7, 15, 21, 28    25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 2, 9, 16, 21, 30   3, 10, 17, 23, 
31  

 18  5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 1C  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

          21 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

          18 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          18  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

          15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          13   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

          10   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

          8   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

          2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

          25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 1D  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

          21 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

          18 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          18  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

          15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          13   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

          10   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

          8   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

          2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

          25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 1D/2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29               
Luty  12, 26               
Marzec  12, 26              v 
Kwiecień  9, 23               
Maj  7, 21               
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19               
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 1E  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

          21 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

          18 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          18  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

          15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          13   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

          10   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

          8   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

          2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

          25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 1F  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

          21 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

          18 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          18  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

          15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          13   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

          10   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

          8   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

          2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

          25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 1G  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

          21 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

          18 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          18  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

          15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          13   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

          10   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

          8   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

          2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

          25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 1H  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

          21 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

          18 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          18  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

          15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          13   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

          10   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

          8   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

          2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

          25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 1I  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

          21 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

          18 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

          18  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

          15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

          13   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

          10   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

          8   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

          5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

          2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

          28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

          25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

          21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 1J  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 7, 14, 21, 28   2, 8, 15, 22, 29   16  4, 10, 17, 24, 
31  

  21 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   13  7, 14, 21, 28    18 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26   13  7, 14, 21, 28    18  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 1, 8, 15, 20, 27   2, 9, 16, 23, 29   10  4, 11, 18, 25    15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28   8  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  13   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 3, 10, 17, 24   4, 11, 18, 25   5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 1, 8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30   3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   6, 13, 20, 27   28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24   25  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 7, 14, 21, 28   1, 8, 15, 22, 29   23  3, 10, 17, 24, 
31  

  28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 4, 12, 18, 25   5, 13, 19, 26   20  7, 15, 21, 28    25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 2, 9, 16, 21, 30   3, 10, 17, 23, 
31  

 18  5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 2  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29         4, 10, 17, 24, 
31  

     

Luty  5, 12, 19, 26         7, 14, 21, 28       
Marzec  5, 12, 19, 26         7, 14, 21, 28      v 
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29         4, 11, 18, 25       
Maj  7, 14, 21, 28         2, 9, 16, 23, 30       
Czerwiec  4, 11, 18, 25         6, 13, 21, 27       
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30         4, 11, 18, 25       
Sierpień  6, 13, 20, 27         1, 8, 16, 22, 29       
Wrzesień  3, 10, 17, 24         5, 12, 19, 26       
Październik  1, 8, 15, 22, 29         3, 10, 17, 24, 

31  
     

Listopad  5, 13, 19, 26         7, 15, 21, 28       
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
       5, 12, 19, 27        

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 3  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 15, 29               
Luty  12, 26               
Marzec  12, 26              v 
Kwiecień  9, 23               
Maj  7, 21               
Czerwiec  4, 18               
Lipiec  2, 16, 30               
Sierpień  13, 27               
Wrzesień  10, 24               
Październik  8, 22               
Listopad  5, 19               
Grudzień  3, 17, 31                

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 3,3A,B  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGO*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 7, 14, 21, 28   5, 11, 18, 25, 2, 
8, 15, 22, 29  

 16  4, 10, 17, 24, 
31  

  21 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 13  7, 14, 21, 28    18 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 4, 11, 18, 25   1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 13  7, 14, 21, 28    18  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 1, 8, 15, 20, 27   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 10  4, 11, 18, 25    15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 6, 13, 20, 27   4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 8  2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  13   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 3, 10, 17, 24   7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 5  6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 1, 8, 15, 22, 29   5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 30  

 3, 31   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8   

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 5, 12, 19, 26   2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 28  1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5  v 

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 2, 9, 16, 23, 30   6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 25  5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 7, 14, 21, 28   4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 23  3, 10, 17, 24, 
31  

  28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 4, 12, 18, 25   2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 20  7, 15, 21, 28    25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 2, 9, 16, 21, 30   6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 18  5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 4AB  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

             

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

             

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

            v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

             

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

             

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

             

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

             

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

             

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

             

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

             

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

             

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 4AB-6ABCDEF  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
WMGS*  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń    5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  21 22  

Luty    1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28    18 19  
Marzec    1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28    18   
Kwiecień    5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 

30  
 4, 11, 18, 25    15   

Maj    4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  13   

Czerwiec    7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 12, 19, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec    5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8  v 

Sierpień    2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   7, 14, 21, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień    6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  2, 30    

Październik    4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  28   

Listopad    2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 14, 20, 27   7, 15, 21, 28    25   
Grudzień    6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 11, 18, 24   5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
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10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 6  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  2, 8, 15, 22, 29   4, 31   4, 31   4, 31         
Luty  5, 12, 19, 26   28  28  28        
Marzec  5, 12, 19, 26   28  28  28       v 
Kwiecień  2, 9, 16, 23, 29   25  25  25        
Maj  7, 14, 21, 28   23  23  23        
Czerwiec  4, 11, 18, 25   21  21  21        
Lipiec  2, 9, 16, 23, 30   18  18  18        
Sierpień  6, 13, 20, 27   16  16  16        
Wrzesień  3, 10, 17, 24   12  12  12        
Październik  1, 8, 15, 22, 29   10  10  10        
Listopad  5, 13, 19, 26   7  7  7        
Grudzień  3, 10, 17, 23, 

31  
 5  5  5         

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 6ABCDEF  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

             

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

             

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

            v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

             

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

             

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

             

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

             

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

             

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

             

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

             

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

             

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

              

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 



 

2 
 

5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  



 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości  
POZNAŃ, IZAAKA NEWTONA 8AB  na 2019 r. 

I SEKTOR POZNAŃ GRUNWALD 
  

 

  

 
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

 
 

Miesiąc 

 
 

ZMIESZANE 
ODPADY 

KOMUNALNE 

 
 

PAPIER 

 
 

METAL I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

SZKŁO 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM   

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI ZE 
SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 
BIOODPADÓW 

ZIELONE 

 
 

ODPADY 
PROBLEMOWE 

 
 

DRZEWKA 
ŚWIĄTECZNE 

 
 

MYCIE 
POJEMNIKÓW 

Styczeń  8, 5, 11, 18, 25, 
2, 15, 22, 29  

 5, 11, 18, 25   4, 10, 17, 24, 
31  

 3, 9, 16, 23, 30   4, 10, 17, 24, 
31  

  21 22  

Luty  1, 8, 15, 22, 5, 
12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28    18 19  

Marzec  1, 8, 15, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

 1, 8, 15, 22, 29   7, 14, 21, 28   6, 13, 20, 27   7, 14, 21, 28    18  v 

Kwiecień  5, 12, 19, 26, 2, 
9, 16, 23, 29  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
30  

 4, 11, 18, 25    15   

Maj  4, 10, 17, 24, 
31, 7, 14, 21, 28  

 4, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   8, 15, 22, 29   2, 9, 16, 23, 30, 
20, 27  

  13   

Czerwiec  7, 14, 22, 28, 4, 
11, 18, 25  

 7, 14, 22, 28   6, 13, 21, 27   5, 12, 19, 26   6, 13, 21, 27, 3, 
10, 17, 24  

  10   

Lipiec  9, 5, 12, 19, 26, 
2, 16, 23, 30  

 5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

  8  v 

Sierpień  2, 9, 17, 23, 30, 
6, 13, 20, 27  

 2, 9, 17, 23, 30   1, 8, 16, 22, 29   7, 14, 21, 28   1, 8, 16, 22, 29, 
5, 12, 19, 26  

  5   

Wrzesień  6, 13, 20, 27, 3, 
10, 17, 24  

 6, 13, 20, 27   5, 12, 19, 26   4, 11, 18, 25   5, 12, 19, 26, 2, 
9  

  2, 30    

Październik  4, 11, 18, 25, 1, 
8, 15, 22, 29  

 4, 11, 18, 25   3, 10, 17, 24, 
31  

 2, 9, 16, 23, 30   3, 10, 17, 24, 
31  

  28   

Listopad  2, 8, 16, 22, 29, 
5, 13, 19, 26  

 2, 8, 16, 22, 29   7, 15, 21, 28   6, 14, 20, 27   7, 15, 21, 28    25   

Grudzień  6, 13, 20, 28, 3, 
10, 17, 23, 31  

 6, 13, 20, 28   5, 12, 19, 27   4, 11, 18, 24   5, 12, 19, 27    21    

 
Uwaga! 
1.Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.  
2.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów. 
3.Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do 
znakowania worków.  
4.W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP. 
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5.Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej 
nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.  
6.Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały 
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
7.Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl. 
8.Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych. 
9.Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl. 
10.Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP 
www.goap.org.pl  


